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------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 27ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2018-12-05 NO PALÁCIO 

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

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

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

cinquenta minutos, com a presença inicial do senhor Vice-Presidente, das 

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

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

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

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

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

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

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

---- PAULO RUI LUÍS AMADO  -----------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO UM -  Dada a circunstância de os Vereadores, senhores Tiago Farinha 

Matias e António Lopes Marcelino, e da Vereadora, senhora Sónia Alexandra da 

Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes, se encontrarem impossibilitados de 

comparecer à reunião, estiveram presentes as senhoras Dina Lúcia Simplício 

Porto Góis e Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão, e o senhor Carlos 

César Cipriano Araújo, tendo a Câmara deliberado justificar as faltas dos 

Vereadores, senhores Tiago Farinha Matias e António Lopes Marcelino, e da 

Vereadora, senhora Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 

Lopes à presente reunião. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

dezembro, três, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte 

no montante de vinte e cinco milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco euro e noventa e nove cêntimo. -------------------------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:   

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

PONTO 1. ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

--------------- MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.10.24  -------------  

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

PONTO 2.  ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2018.11.07 e 2018.11.09 ------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 529/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 5ª 

--------------- ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2018 E OPÇÕES DO PLANO 

--------------- 2018-2021 --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 507/2018- SUBSCRITA  

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

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

--------------- AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES; - O INÍCIO,  

--------------- TIPO, PEÇAS E MINUTA DO ANÚNCIO DO PROCEDIMENTO; -  

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

--------------- REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O  

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

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

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

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

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

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

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 530/2018- SUBSCRITA  

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

--------------- RELATÓRIO FINAL, A ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DE  

--------------- CONTRATO REFERENTE AOS LOTES 1 (BAIXA TENSÃO  

--------------- ESPECIAL) E 2 (MÉDIA TENSÃO); - A NÃO ADJUDICAÇÃO NO  

--------------- LOTE 3 (BAIXA TENSÃO NORMAL) COM A CONSEQUENTE  

--------------- EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO E REVOGAÇÃO DE DECISÃO  
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--------------- DE CONTRATAR - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENERGIA  

--------------- ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE LOURES --------------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 531/2018- SUBSCRITA  

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

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

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

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

--------------- REGIME BTN (BAIXA TENSÃO NORMAL) PARA O MUNICÍPIO  

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

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 532/2018- SUBSCRITA  

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

--------------- RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DE 26.11.2018 QUE APROVOU A  

--------------- FORMALIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE  

--------------- PARCERIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES, E  

--------------- A START SOCIAL - COOPERATIVA SÓCIO - EDUCATIVA PARA  

--------------- DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO   ----------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 533/2018- SUBSCRITA  

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

--------------- PROPOSTA A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

--------------- RELATIVA AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS  

--------------- INSTITUIÇÕES SOCIAIS ------------------------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 534/2018- SUBSCRITA  

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

--------------- PROPOSTA A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL,  

--------------- REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO-PROGRAMA  

--------------- COM A GESLOURES - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS,  

--------------- E.M., UNIPESSOAL, LDA, RELATIVO AO ANO ECONÓMICO DE  

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

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 535/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A  
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--------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A VÁRIAS ENTIDADES,  

--------------- NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA ------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 536/2018- SUBSCRITA  

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

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

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

--------------- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES  

--------------- (TRANSFERÊNCIAS DE SETEMBRO DE 2018 A JUNHO DE  

--------------- 2019) ---------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 537/2018- SUBSCRITA  

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

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

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

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

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 538/2018- SUBSCRITA  

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

--------------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS À ASSOCIAÇÃO  

--------------- NACIONAL DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL -  

--------------- CONSERVATÓRIO D´ARTES DE LOURES -----------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 539/2018- SUBSCRITA  

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

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

--------------- JOSÉ GOUVEIA AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO  

--------------- JOÃO DA TALHA   ---------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 540/2018- SUBSCRITA  

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

--------------- CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES E O INSTITUTO NACIONAL PARA A  

--------------- REABILITAÇÃO, I.P.  -----------------------------------------------------------   
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PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 541/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - A  

--------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO  

--------------- REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO; -  

--------------- AS MINUTAS DE CONTRATO PROGRAMA DE  

--------------- DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 542/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

--------------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS AOS AGENTES MUSICAIS DO  

--------------- CONCELHO, NO ÂMBITO DO PROJETO "BRINCAR COM A  

--------------- MÚSICA" ---------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 543/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A PROPOSTA  

--------------- A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, RELATIVA AO  

--------------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO  

---------------- RMAA --------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 544/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

--------------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, À CASA DO GAIATO DE  

--------------- LISBOA -----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 545/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

--------------- INTEGRAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LOURES NA  

--------------- REDE DE BIBLIOTECAS JOSÉ SARAMAGO E A SUBSCRIÇÃO  

--------------- DA RESPETIVA CARTA DE PRINCÍPIOS --------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 546/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

--------------- DE TAXAS DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO  

--------------- AUTOMÓVEL, A MARIA JOÃO CARDOSO DOS SANTOS  

--------------- RODRIGUES ----------------------------------------------------------------------  
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PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 547/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

--------------- DE TAXAS DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO  

--------------- AUTOMÓVEL, A JOÃO PAULO MENDES LEAL GOMES  

--------------- PEREIRA ---------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 548/2018- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

--------------- ATRIBUIÇÃO DE DESCONTOS NOS PREÇOS DE VENDA DE  

--------------- BENS AO PÚBLICO NAS LOJAS DA REDE MUNICIPAL DE  

--------------- MUSEUS DE LOURES, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE  

--------------- 2 DE DEZEMBRO DE 2018 E 6 DE JANEIRO DE 2019 --------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 549/2018- SUBSCRITA  

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

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

--------------- PERIÓDICA DE ASCENSORES, À INSTITUIÇÃO DE APOIO  

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

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 512/2018 – SUBSCRITA 

--------------- PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - A 

--------------- HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA; - A RECEÇÃO 

--------------- PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E VIABILIZAR A 

--------------- ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 

--------------- PELA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA (PROCº. 

--------------- Nº 44.674/RC/1990 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO 

--------------- ALTO DA CASA BRANCA) ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, gostaria de colocar 

algumas questões. A primeira está relacionada com o Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo, que hoje vai ser discutido e apreciado porque, no 
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âmbito do Regulamento em vigor, o ponto um do artigo vinte e oito refere: “(…) 

serão fixados, todos os anos, por despacho do Presidente da Câmara, com 

possibilidade de delegação, os montantes máximos dos apoios financeiros a 

atribuir (…)” e, no ponto dois diz-se “(…) Os despachos (…) serão divulgados 

(…) até dia 14 de novembro (…)”. Esse despacho já foi emitido de forma a 

termos conhecimento do valor disponibilizado no ano de dois mil e dezanove? -  

A segunda questão está relacionada com as obras que se encontram a 

decorrer na Rua da República, já há algum tempo. Já aqui foi discutido que 

esta obra é a reparação do subsolo, que não está relacionadas com a questão 

da acessibilidade e, por isso, gostaríamos de saber qual o ponto de situação 

desta intervenção, em específico. Esta obra está a criar grandes 

constrangimentos e a danificar, cada vez mais, o piso existente, tornando a 

circulação automóvel e pedonal impraticável quando chove. Está incluída nesta 

obra a questão do projeto “Loures Acessível”?  -------------------------------------------  

Também já aqui foi mencionado, numa altura em que choveu bastante, que se 

criou na Rua da Republica um lençol freático, tornando impossível a circulação 

de veículos. Mas, ainda na semana passada, não houve uma grande 

“chuvada”, e a falta de sumidouros e a fraca inclinação criou uma situação 

muito difícil, também, relativamente à circulação pedonal nos passeios. Fica 

tanta água depositada na estrada que, mesmo chovendo pouco como na 

semana passada, a situação tona-se extremamente difícil.  ---------------------------  

Senhor Presidente, solicito, também, qual é o ponto de situação da Praça do 

Espírito Santo, em Bucelas, relativamente às intervenções previstas.  -------------  

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

 O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente quero 

apresentar uma Declaração, do teor seguinte:  --------------------------------------------  

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

“Em Memória de Francisco Sá Carneiro  ----------------------------------------------------  

Há 38 anos, na fatídica noite de 4 de dezembro de 1980, faleceu, Francisco Sá 

Carneiro, fundador do PPD/PSD e primeiro-ministro de Portugal, em Camarate, 

no concelho de Loures, vítima da queda de um avião bimotor, em que seguia 

rumo ao Porto, juntamente com Adelino Amaro da Costa, entre outros.  -----------  

Sá Carneiro era um político que aspirava, de forma muito convicta, a que 

Portugal adotasse um modelo de democracia ocidental avançada, sem que, 

para isso, deixasse de ser um homem de ruturas, sempre combativo, que não 
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deixava ninguém indiferente, sendo-lhe reconhecida a coragem com que 

defendia as suas convicções, tendo sempre em vista o melhor para Portugal e 

para os portugueses.  -----------------------------------------------------------------------------  

Com a sua trágica morte, o dia 4 de dezembro de 1980 ficou gravado na 

História como um dos dias mais tristes da democracia portuguesa, tendo 

Portugal perdido um grande estadista e patriota, um político íntegro e sério, 

convicto defensor dos valores da justiça, da solidariedade e de um Portugal 

cada vez mais democrático. Portugal e a democracia reconheceram o 

desaparecimento inesperado de um patriota, um democrata intransigente, um 

homem de Estado, um líder precursor, um reformista, um político livre e um 

cidadão exigente. O PSD perdeu, antes de mais, um companheiro de partido. --  

Este Município não pode deixar de relevar o facto do trágico acidente ter sido 

no nosso Concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

A sua participação ativa e convicta na vida política nacional constituiu, e ainda 

constitui, uma referência e exemplo para a participação de muitos homens e 

mulheres na vida política nacional, condição e instrumento fundamental de 

consolidação do sistema democrático que tanto, ainda hoje, se apregoa. ---------  

Volvidos 38 anos desta marcante data, nunca é demais relembrar a História e o 

exemplo de Francisco Sá Carneiro, relembrando e homenageando a memória 

de quem soube elevar o nome de Portugal. ------------------------------------------------  

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Loures, na sua reunião de 5 

de dezembro de 2018, prestam homenagem a Francisco Sá Carneiro. (…)” -----  

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

Senhor Presidente, na última Assembleia Municipal, aquando da discussão de 

uma questão colocada pelo Partido Social Democrata, em relação ao terreno 

dos antigos aviários do Freixial e, depois da resposta do senhor Presidente, 

surgiu-nos uma dúvida em concreto, quando referiu que o valor do investimento 

do Município seria de largas centenas de milhares de euros. Assim, questiono 

se já existe algum tipo de orçamento, ou de estimativa, mais concreta desses 

custos, e se existe mais algum desenvolvimento desde quinta feira passada.  --  

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

A VEREADORA, SENHORA RITA LEÃO: Senhor Presidente, a bancada do 

Partido Socialista gostaria de solicitar esclarecimentos sobre o início dos 

trabalhos de consolidação na fachada do palácio barroco, em Sacavém. Este é 

um tema que já diversas vezes foi anunciado e debatido, em sede de reunião 
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de Câmara e de Assembleia Municipal, não só este mandato, mas, também, no 

mandato anterior. Já no início do ano tinha saído um comunicado relativamente 

ao início da obra, o que não aconteceu e, nessa altura, a bancada do Partido 

Socialista questionou o porquê de não se ter iniciado.  ---------------------------------  

Em maio, o senhor Vice-Presidente informou o motivo pelo qual a obra não 

teve início, tendo referido, em reunião de Câmara, e passo a citar: “o que 

acontece foi que quando o empreiteiro ia dar início à obra constatou, no local, 

condições diferentes daquelas que inicialmente, quando elaborou o preço, lá 

estavam. Resultante disto deu-se o início do processo negocial, que veio a 

terminar com uma rescisão por mútuo acordo, entre a Câmara e o empreiteiro 

que ia realizar essa mesma obra.”  Nessa altura, o comunicado referia que 

estávamos perante uma obra, em termos de especificação, de recuperação da 

fachada do palácio barroco, no valor de cento e trinta e três mil euros, mais o 

Imposto sobre o Valor Acrescentado, com um prazo de execução da obra de 

cem dias.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

No comunicado que saiu agora, é anunciada a mesma obra, mas com um valor 

de setenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco euros, mais o Imposto sobre 

o Valor Acrescentado. Assim, o que a bancada do Partido Socialista gostaria 

de ver esclarecido é se, para esta mesma obra com um valor substancialmente 

inferior ao inicial, estão acauteladas as situações para que não aconteça o 

mesmo que aconteceu no início do ano com a outra empresa, quando verificou 

as condições no local, porque, como foi referido, o valor não era suficiente para 

executar a obra, foi acautelado para que não ocorra a mesma situação? ---------  

Senhor Presidente, ainda sobre Sacavém, aproveito para solicitar o ponto de 

situação da obra do “Caneiro”.  ----------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, sobre as 

obras na Rua da República, de facto, há constrangimentos. Contudo, penso 

que não tem havido uma situação particularmente difícil, dada a eficácia dos 

desvios de trânsito. O piso não está em boas condições, mas uma parte dos 

veículos que por ali circulam, sobretudo no sentido do Parque Adão 

Barata/Pavilhão Paz e Amizade, desrespeitam o sinal de sentido proibido que 

ali está colocado, que os obrigaria a fazer um desvio pelas zonas das piscinas 

e a entrar na Rua da República mais à frente. Portanto, é suposto que esse 
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segmento, neste momento, seja apenas utilizado por transportes públicos, o 

que, manifestamente não está a ser respeitado.  -----------------------------------------  

A indicação que temos é que esta obra dos SIMAR estará próxima do fim. Já 

está consignada a obra seguinte, dentro da questão da acessibilidade do 

melhoramento da via e das zonas pedonais, por parte da Câmara, e em 

condições de se iniciar, imediatamente, logo que termine a intervenção dos 

SIMAR. Felizmente, conseguiu-se que, no que respeita aos procedimentos, 

não se criasse nenhum hiato, o que seria menos adequado.  -------------------------  

Quanto à pluviosidade, de facto, a intervenção que se está a concluir é, em boa 

parte, para resolver os problemas pluviais. Estarão recordados que no 

cruzamento em frente ao Pavilhão Paz e Amizade, pouco tempo depois da 

intervenção na Rua da República, houve um rebentamento que se deveu à 

insuficiência da rede de pluviais que agora se está a intervencionar. Essa foi, 

aliás, uma das razões para que se acelerasse esta intervenção.  --------------------  

Assim, penso que vamos ter mais algum tempo de obras da Câmara quando 

esta terminar, para ficarmos com o problema das infraestruturas subterrâneas 

resolvido, e com as acessibilidades, ao nível do solo, adequadas àquilo que já 

se fez na Rua da República. Ficam assim ligadas as duas pontas do núcleo 

mais central da cidade de Loures, de forma muito mais confortável do que 

alguma vez tivemos nesta cidade.  ------------------------------------------------------------   

Quanto à questão do palácio barroco, a consignação da obra foi realizada no 

dia três. Aliás, há esse comunicado a que a senhora Vereadora se referiu. 

Houve um tempo adicional para esta consignação, porque, por razões óbvias, 

foi muito meticulosa a consideração do plano de segurança. Quanto ao valor, é 

o que resultou do novo procedimento. Não temos nenhuma razão para duvidar 

que a obra não vai avançar, nem há nenhum sinal nesse sentido, por parte do 

empreiteiro. Neste momento é esta a informação que posso transmitir. Estamos 

à espera que a obra comece a qualquer momento, e por isso é que se fez o 

comunicado.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao “caneiro de Sacavém”, não há, ainda, decisão do Tribunal, e 

continuamos a aguardar por essa decisão que, de acordo com os prazos 

processuais, já devia ter sido tomada. -------------------------------------------------------  

Quanto à questão dos terrenos do Freixial, fiz essa referência pelo facto do pré 

acordo que estava estabelecido com alguns proprietários já apontar para um 

valor significativo, e pela previsibilidade de intervenções que seriam 
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necessárias para adequar os terrenos ao seu uso. Referi uma ordem de 

grandeza e não um número preciso, mas, certamente, será dessa ordem. 

Quanto a esta matéria iremos fazer um ponto de situação em tempo oportuno 

e, posteriormente, daremos conta à Câmara desta questão.  -------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, passo a esclarecer 

algumas das questões colocadas pelos senhores Vereadores nas intervenções 

iniciais, e a transmitir mais alguma informação que considero pertinente ser 

dada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar, respondendo à questão colocada pelo senhor Vereador 

Nuno Dias, no que respeita à emissão de despacho do Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo para o ano de dois mil e dezanove, tal é impossível 

que aconteça, enquanto o Plano de Atividades e Orçamento da Câmara 

Municipal, para dois mil e dezanove, não estiver aprovado. Esta aprovação já 

aconteceu na Câmara Municipal, mas isso ainda não aconteceu na Assembleia 

Municipal. Espera-se que amanhã possa vir a acontecer e, naturalmente, só na 

sequência dessa aprovação é que o senhor Presidente está em condições de 

proferir o despacho. Qualquer outra conduta, ou comportamento, pode estar 

“ferido” de ilegalidade, na medida em que o documento não está aprovado. 

Portanto, seria despiciente estar a proferir esse despacho.  ---------------------------  

Relativamente à questão do Largo Espirito Santo, em Bucelas, só mesmo o 

Espirito Santo nos poderá dizer quando é que se vai poder resolver. Só com 

recurso ao Espirito Santo, porque, de facto, continuam a surgir no local um 

conjunto muito grande de ossadas, pelas razões que são conhecidas. Estamos 

a falar de uma necrópole, do cemitério na capela do Espírito Santo, por essa 

razão se chama largo do Espírito Santo, porque era aí o cemitério da Freguesia 

de Bucelas. Independentemente do esforço que estamos a fazer há muitos 

meses, chegámos a ter no terreno mais de uma dúzia de arqueólogos e 

antropólogos forense, que é obrigatório contratar para este efeito, não 

conseguimos, ainda, terminar o trabalho de remoção e identificação das 

ossadas que têm estado a aparecer.  --------------------------------------------------------  

Neste momento, estão em estudo outras possibilidades, relativamente à 

configuração da obra naquele local, e é prematuro avançar com alguma outra 

solução relativamente a esta matéria. Continuamos a trabalhar com empenho e 

com uma mobilização de meios no local, muito acima daquilo que seria de 
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esperar, nesta altura, depois de tanto tempo de trabalho, resultante das 

características e da especificidade do lugar.  ----------------------------------------------  

Senhor Presidente, passo, agora, a prestar algumas informações sobre a 

atividade Municipal, nomeadamente: este próximo sábado terá lugar a 

atividade “Percursos pelo Património”, desta vez muito centrado na Freguesia 

de Bucelas, que tem como tema “Bucelas, Vinho e Culto”. Vai explorar o 

património associado à produção vitivinícola e, também, o património ligado à 

arte sacra, em todo o espaço territorial em que se insere a região demarcada 

de Bucelas. Será um percurso pedestre, como é vulgar e normal nestas 

circunstâncias.  -------------------------------------------------------------------------------------  

No dia treze de dezembro terá lugar a exposição ”Comunidade de leitores da 

Biblioteca Municipal Ary dos Santos”, e é, igualmente, inaugurada a exposição 

de cerâmica “Três Alvos”, no Edifício Quatro de Outubro, que estará patente 

até dia nove de fevereiro.  -----------------------------------------------------------------------  

No dia quinze de dezembro será inaugurada uma nova exposição no Museu 

Municipal de Loures, muito centrada na multiplicidade de comunidades 

existentes no concelho de Loures, por forma a colocar em evidência a riqueza 

que resulta para este espaço territorial, com origens muito diversas tanto no 

espaço nacional, como em outros pontos do mundo, e que aqui encontraram o 

seu espaço de acolhimento, de residência e de trabalho.  A exposição tem por 

título “Quando nós somos os outros, Loures no caminho da interculturalidade”. 

Visa por em evidência um aspeto que na anterior campanha eleitoral para as 

Autarquias Locais teve muita discussão, sobre as questões da inclusão e da 

exclusão de algumas comunidades.  ---------------------------------------------------------  

Entre dezoito e vinte e um de dezembro, tanto a Biblioteca Municipal José 

Saramago, como a Biblioteca Municipal Ary dos Santos, levam a cabo uma 

iniciativa orientada para os mais novos, a que demos o título genérico de “Natal 

nas Bibliotecas”. Propõe-se, nesse período, um conjunto de atividades que vão 

desde a escrita criativa a oficinas e às artes de Natal, para as crianças com 

idades compreendidas entre os quatro e os doze anos de idade. --------------------  

Passo, agora, a dar alguma informação que me parece relevante em relação 

ao trabalho do Departamento de Ambiente. Continuamos a fazer o trabalho de 

limpeza das linhas de água, estando em curso, neste momento, quatro 

intervenções a esse nível, prevenindo situações de cheias, que é o maior fator 

de risco em termos de Proteção Civil no concelho de Loures. Recentemente 
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foram regularizadas cinco outras intervenções, em outras tantas linhas de 

água.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O forno crematório instalado no cemitério municipal de Camarate, como já tive 

oportunidade de informar, já está neste momento a funcionar normalmente.  ----  

Quero, ainda, dizer o seguinte: o Município foi distinguido com um prémio que 

visa o reconhecimento dos Municípios mais sustentáveis, através da atribuição 

de um galardão, denominado “ECOXXI”. Este galardão foi-nos atribuído pelo 

desempenho ambiental igual, ou superior, a oitenta por cento daquilo que são 

os índices considerados para ser atribuído este prémio. São vinte e um 

indicadores de sustentabilidade local, que pretendem avaliar, entre outros, a 

implementação de boas práticas, políticas e ações, em temas que são 

considerados chave, nomeadamente: no domínio da educação ambiental, do 

turismo sustentável, da qualidade do ar e da água, da gestão de resíduos e 

saneamento, da mobilidade e ordenamento do território, da participação 

pública, do emprego e informação ao munícipe, entre outros índices. --------------  

Trata-se de um concurso nacional, onde o concelho de Loures é um dos que 

teve melhor desempenho neste contexto, porque atingiu um índice de 

desempenho nestas matérias de oitenta ponto um por cento, em cem pontos 

possíveis.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Isto só é possível graças ao trabalho que se tem vindo a implementar e a 

desenvolver no domínio ambiental, tanto do lado da Câmara Municipal, como 

do lado dos SIMAR, para o qual concorrem outras entidades, como é o caso 

das Juntas de Freguesia e das escolas. Com certeza não será indiferente o 

termos alcançado este galardão o facto de, por exemplo, entre outubro e 

novembro terem sido realizadas quatrocentos e cinco atividades de educação e 

sensibilização ambiental, com o envolvimento de cinco mil alunos das nossas 

escolas. Portanto, creio que há aqui o reconhecimento de um trabalho 

importante, que se tem vindo a cimentar ao longo de anos, e que hoje é 

reconhecido no plano nacional.  ---------------------------------------------------------------  

Assim, aproveito a ocasião para fazer a entrega ao senhor Presidente da 

Câmara da medalha recebida pelo Município, relativamente a este prémio, em 

Estarreja, muito recentemente.  ----------------------------------------------------------------  

Gostaria, ainda, de referir, que no domínio do trabalho nos parques municipais 

vamos continuar com as iniciativas “Parques com vida”. A mais recente foi a 

iniciativa “À vida em Montachique”, em que fizemos um passeio para 
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reconhecer os cogumelos existentes na área do Parque de Cabeço de 

Montachique, que foram colhidos e degustados pelos participantes nessa 

iniciativa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta a decorrer neste momento a iniciativa “Vai e vem oceanário”, na Quinta 

dos Remédios, na Bobadela, que visa dar a conhecer à população em geral, 

através de uma carrinha disponibilizada para esta iniciativa, a importância que 

os oceanos têm na nossa vida, e o papel que cada um de nós pode 

desempenhar na sua conservação com bons comportamentos, do ponto de 

vista ambiental.  ------------------------------------------------------------------------------------    

Por último, também no domínio ambiental, estão neste momento a ser 

instalados na rede de oleões, para a colheita do óleo alimentar usado, um 

conjunto de sensores que permitem saber a quantidade de óleo que está 

depositado em cada uma dessas unidades.  -----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente ao 

que se passou na última Assembleia Municipal, concretamente com a 

pretensão da Associação Chão dos Bichos, com o debate que se desenvolveu 

e com as questões do representante do Partido Social Democrata, coloco a 

seguinte questão: o Município consultou a Junta de Freguesia para esta 

pretensão? Gostaríamos de conhecer qual a posição da Junta de Freguesia 

quanto à instalação daquele equipamento no Freixial, mesmo sabendo que não 

é uma posição vinculativa, para podermos ter, sobre estas matérias, um debate 

mais amplo e que reúna algum consenso na instalação deste tipo de 

equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, quando se coloca uma questão muito concreta, 

nomeadamente como a que foi posta sobre as obras no Largo Espírito Santo, 

mesmo compreendo a graça, não me parece bem que um responsável diga 

que só o Espírito Santo saberá quando esta vai terminar. Penso que não é este 

o fórum para falar neste tipo de situações, porque o trabalho de arqueologia 

deve ser o mais exaustivo possível, mas também deve existir uma cronologia e 

um cronograma para criar condições e ser o mais célere possível, no sentido 

de repor a situação. O que se tem encontrado naquele local são apenas 

ossadas? É porque se é apenas isso a explicação é óbvia, tal como referiu o 

senhor Vice-Presidente, uma vez que é o cemitério da igreja do Espírito Santo. 
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Ou têm sido encontrados outro tipo de artefactos que possam valorizar 

culturalmente os achados?  ---------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, numa outra matéria, vimos que foram lançados dois 

concursos urgentes para os SIMAR, um no valor de cento e dez mil euros e o 

outro no valor de cento e quarenta e seis mil euros. Já foram adjudicados? 

Efetivamente, isto vem reforçar aquilo que tenho vindo a dizer há algum tempo, 

de que estamos a fornecer muitos “paliativos” a um problema que, se calhar, 

temos de analisar mais aprofundadamente, relativamente à efetiva e concreta 

resolução dos mesmos.  -------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, recebemos o Relatório Trimestral da Gesloures, e quero 

tecer algumas considerações da análise que efetuei, nomeadamente à parte 

financeira. Posso não estar a entender bem o reporte financeiro, porque no 

final do terceiro trimestre, na execução orçamental, já se tinha atingido noventa 

e nove por cento do orçamentado para todo o ano, porque se refere: “(…) Os 

valores que constam da execução orçamental apresentam-se ligeiramente 

abaixo das previsões, no que respeita aos rendimentos (execução de 99%), 

(…)”. Ora, a execução de noventa e nove por cento, faltando ainda um 

trimestre, não me parece que seja abaixo daquilo que se quer constatar.  --------  

Há, ainda, um dado que me suscitou dúvidas, nomeadamente, na página oito, 

no que respeita a “Evolução da Dívida a Fornecedores. O valor que se 

apresenta, comparativamente ao período homólogo de dois mil e dezassete, 

tem um aumento de vinte e seis por cento e, embora se apresente uma 

explicação, gostaria que fosse explicado que valor é este, porque remete para 

a faturação da EDP cujo pagamento foi efetuado, apenas, parcialmente, e para 

a instalação de novos torniquetes. Assim, gostaria que fosse esclarecido 

quanto é que representam estes dois fatores no valor de cento e quinze mil 

euros que está em dívida, para saber se, retirando aqueles dois valores, houve 

um aumento, ou uma diminuição. Mesmo a nível contabilístico, porque caso 

tenham sido reclamadas as faturas emitidas, estas podem não ser 

consideradas como dívida e serem alocadas a outra rubrica orçamental.  --------  

Possivelmente, será também por este aspeto que o aumento médio do prazo 

de pagamento passou dos vinte e sete, para os trinta e quatro dias.  ---------------    

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, em relação ao que 

referiu sobre o Largo Espírito Santo é, de facto, complicado fazer previsões, 
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porque não deixamos de ter de cumprir as obrigações legais e desconhecemos 

a totalidade do conteúdo que ainda vai aparecer.  ----------------------------------------  

Quanto aos procedimentos dos SIMAR, não tenho conhecimento se já foram 

adjudicados. A questão que coloca é relevante e, por isso, como sabe, 

começamos a tomar algumas medidas nesse sentido, pelo menos em uma das 

áreas e temos de continuar a acompanhar a situação.  ---------------------------------  

Quero valorizar duas questões, que penso serem importantes para o 

funcionamento do Município: a primeira é que tomaram posse, esta semana, 

oitenta e dois novos trabalhadores para o Município, o que é, sem dúvida, uma 

reposição muito importante da nossa capacidade, com particular incidência nas 

escolas, em algumas atividades operacionais e, também, um reforço 

importante no refeitório municipal. Por razões várias dos trabalhadores do 

refeitório este estava depauperado, e recompõe-se um pouco a sua 

capacidade, o que é muito positivo.  ----------------------------------------------------------  

Chamo a atenção que se encontra a decorrer, com grande sucesso, a semana 

da inclusão, com iniciativas muito participadas. Ontem tivemos a presença do 

senhor Ministro do Trabalho, que veio participar num seminário organizado em 

conjunto com o Instituto Nacional para a Reabilitação, relativo à inclusão na 

área do emprego. Há um conjunto de outras iniciativas que têm vindo a ter 

sucesso, e a contribuir para a chamada de atenção para uma matéria muito 

importante, relacionada com as pessoas com deficiência. Temos tido a 

participação da Polícia de Segurança Pública, do Comité Paralímpico, várias 

escolas e, até ao final da semana, a participação de várias Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e outras entidades, que trabalham nesta 

área.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Penso que é um momento muito importante, em que o Município assume um 

papel preponderante na política, relativamente à inclusão das pessoas com 

deficiência, como tem acontecido nos últimos anos.  ------------------------------------  

Quero informar, também, que no próximo dia quinze teremos a festa de Natal 

dos filhos dos trabalhadores do Município. É, naturalmente, um momento muito 

importante de convívio entre todos, com a participação dos eleitos municipais, 

e quero convidar todos os senhores Vereadores para estarem presentes nessa 

iniciativa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, relativamente à questão 

de Bucelas estava, naturalmente, a brincar. Com certeza compreendeu essa 

situação, e o senhor Presidente já explicou com grande clareza as situações 

que se encontram neste local.  -----------------------------------------------------------------   

Não existem outros achados, estamos a falar de um cemitério de gente pobre, 

e não existem grandes artefactos. Aparecem de quando em vez uns botões e 

outras coisas associadas ao vestuário, que se encontram expostos no Museu 

Municipal, e que puderam ser vistas por todos os que por lá passaram aquando 

da festa do Vinho e das Vindimas. Aliás, a exposição que está neste momento 

no Museu do Vinho e das Vindimas é sobre o espaço territorial de Bucelas, e 

engloba, também, a zona da necrópole, até para que as pessoas possam 

satisfazer a sua curiosidade sobre o que se passa ali, e o porquê de estarmos 

há tanto tempo ali a trabalhar.  -----------------------------------------------------------------  

Relativamente às questões relacionadas com a Gesloures, o mapa da 

execução orçamental, que consta da página sete, faz a comparação entre 

aquilo que é o executado até setembro e o Orçamento até setembro, e não até 

ao final do ano. Este é o relatório de execução do terceiro trimestre e compara, 

exatamente, este período na previsão orçamental. Portanto, é essa a razão 

para que a percentagem seja aquela que o senhor Vereador referiu.  --------------  

Relativamente à evolução da dívida a fornecedores, ela está relacionada com 

uma situação que é conhecida de todos nós, que é o facto de, neste momento, 

existir um diferendo entre o consórcio de entidades adjudicantes e a EDP, no 

que respeita ao cumprimento de um contrato de fornecimento, neste caso 

concreto, de gás. O diferendo existe porque combinámos um preço contratual 

com esta entidade, a EDP, que a determinada altura decidiu não cumprir. 

Unilateralmente, decidiu aumentar, em colisão com aquilo que estava 

contratualmente estabelecido entre as partes, o preço do fornecimento. Ora, 

nós, o consórcio de entidades adjudicantes, decidiu que não se devia 

conformar com esta decisão, porque ela é prejudicial. Se o contrato 

mencionava que era a um determinado preço, e que a forma de atualização 

estava subordinada àquilo que estava no contrato, não podíamos aceitar uma 

coisa diferente daquilo que lá estava.  -------------------------------------------------------  

Assim, o consórcio de entidades tem tomado uma posição, que é de não fazer 

aquilo que a EDP queria que fizéssemos, que é pagarmos dezoito por cento 

acima daquilo que está no contrato. Portanto, o Município, a Gesloures e todos 
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os outros que fazem parte do consórcio de entidades adjudicantes entenderam 

que pagavam aquilo que estava no contrato, e aquilo que está para além disso, 

o tal aumento de dezoito por cento, ficará em litígio entre as entidades.  ----------  

Têm-se realizado reuniões e conversas com a outra parte, que se tem 

mostrado irredutível relativamente a esta matéria. Não sabemos onde 

terminará esta situação, eventualmente, nos Tribunais, mas, não vamos pagar 

aquilo que contratualmente não estamos obrigados a pagar. É esta a razão. É 

exatamente este fator, e não a questão dos torniquetes que são irrelevantes e 

não contribuem praticamente em nada para este valor, que aumenta o número 

de dias de pagamento em atraso e a dívida. Porque, de facto, temos este 

montante em dívida, que é o remanescente entre o que está contratualmente 

estabelecido e aquilo que entendemos que devemos pagar.  -------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA RITA LEÃO:  Senhor Presidente, já que falámos 

da obra do “Caneiro”, em Sacavém, surgiu-nos uma questão que é o seguinte:  

na reunião da Câmara Municipal que se realizou em agosto deste ano, foi 

agendada uma proposta de deliberação para aprovar uma minuta de protocolo 

entre o Município de Loures e a Caixa Económica Montepio Geral. Na altura, 

em sede de reunião de Câmara, e após uma discussão saudável, a bancada 

do Partido Socialista colocou algumas questões relativamente aos encargos, 

porque não constavam nas cláusulas dessa minuta os encargos financeiros 

que seriam suportados pelo Município. À questão colocada, foi-nos explicado o 

porquê desses encargos não constarem da minuta, e que o protocolo podia ser 

um acordo de intenções entre as duas entidades, mas que o Executivo quis 

apresenta-lo a reunião de Câmara para conhecimento de todos os Vereadores. 

Após esta discussão, a proposta de deliberação foi retirada, para ser 

reanalisada para posteriormente ser novamente apresentada a reunião de 

Câmara. Como tal ainda não aconteceu, gostaríamos de saber se houve algum 

desenvolvimento sobre esta minuta de protocolo com a Caixa Económica 

Montepio Geral.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, concordo 

consigo em tudo, porque foi acordado um valor que está contratualizado. 

Penso que faz muito bem, está a salvaguardar os dinheiros públicos, a 

instituição que todos nós representamos e o consórcio. Aquilo que solicitei foi 
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para que se pudesse quantificar qual o peso na dívida, porque aquilo que está 

no documento induz-nos em erro. Deduzi que o aumento do período do 

pagamento fosse derivado a esta situação, porque se estão a ser lançadas 

enquanto faturas não pagas, como é óbvio, vão alargar o prazo de pagamento. 

Mas, gostaríamos de saber quanto é que isso representa no valor em dívida a 

fornecedores.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente a outra matéria, quero dizer-lhe, muito claramente, que me dei 

ao trabalho de analisar a execução orçamental, e tenho por habito fazê-lo em 

quase todos os documentos trimestrais, não balizados àquele trimestre.  ---------  

Para mim, a execução orçamental é balizada pelo valor total do orçamento, e a 

execução trimestral é feita ao trimestre, mas não fechado, contabilizando aquilo 

que devia ser o valor orçamentado para o trimestre.  ------------------------------------  

O orçamento é aprovado anualmente, e a execução orçamental, 

preferencialmente, por trimestre, devia ser de vinte e cinco por cento, fazendo a 

totalidade dos cem por cento no quarto trimestre, ou na prestação de contas. 

Dai o ter referido, logo no início, que poderia não estar a analisar bem o 

quadro. Portanto, enquanto sugestão, sugiro que as execuções orçamentais 

que vêm na prestação de contas, mesmo nas intercalares, sejam apresentadas 

com base na globalidade do orçamento, e não em tranches do orçamento 

previstas para aquela duração. -----------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente não me respondeu se o Município, no que respeita ao 

Freixial e à possível instalação do Centro de Recolha Oficial, consultou e 

solicitou um parecer da Junta de Freguesia.  ----------------------------------------------  

Quero, ainda, deixar uma outra nota, que não apresentei aquando da primeira 

intervenção do senhor Vice-Presidente, no que respeita à fixação dos valores 

máximos para os apoios financeiros. Eu compreendo aquilo que disse. Mas, 

então, talvez devêssemos alterar a redação do artigo, porque este define que o 

despacho será dado até catorze de novembro. Ora, se não conseguimos 

garantir que o Orçamento municipal seja aprovado, quer na Câmara Municipal, 

quer na Assembleia Municipal, até catorze de novembro, devíamos adequá-lo à 

realidade, porque o que se diz é que o despacho será divulgado até catorze de 

novembro. Penso que estamos na altura certa para fazer esta alteração, 

porque no novo Regulamento, que vai ser hoje aprovado, também consta o 

artigo vinte e quatro.  ------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, relativamente às 

instalações do Freixial, houve contatos informais com a Junta de Freguesia, 

informando das negociações que se encontram em curso. Não há, ainda, um 

pronunciamento oficial, uma vez que não estavam, nem estão, definidos os 

contornos para o que pode vir ali a existir.  -------------------------------------------------  

Quanto à questão do acordo com o Montepio, há uma parte das questões que 

têm de ser aferidas muito próximo do momento da sua execução. De qualquer 

forma, têm vindo a decorrer trabalhos de avaliação dos custos, e brevemente 

teremos alguma informação sobre esta situação. Salvaguardando sempre que 

há questões que só mais perto da sua execução é que teremos condições de 

as aferir, em concreto. ----------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, a dívida a fornecedores 

por parte da Gesloures situa-se nos quarenta e dois mil seiscentos e dezanove 

euros e sessenta e quatro cêntimos, sendo que a da EDP é de quarenta e um 

mil setecentos e dezanove euros e quarenta e cinco cêntimos. Portanto, como 

eu dizia, a questão dos torniquetes é irrelevante para este efeito.  ------------------  

Senhor Vereador, quanto à questão do relatório de execução, ele pode ser 

elaborado de diferentes maneiras. Mas, desde sempre a Gesloures apresenta 

o relatório de execução de forma trimestral, e esta nunca foi uma questão, 

desde há vinte e seis anos. Mesmo quando o Partido Socialista se encontrava 

quer na gestão da Câmara Municipal, quer na Gesloures. No entanto, se a 

Câmara entender que esta é uma situação muito relevante, podemos alterar a 

forma de apresentação do relatório de execução.  ---------------------------------------  

Penso que desta forma se tem uma referência mais curta no tempo e a 

monitorização é mais fácil, mas, se for esse o entendimento e for importante 

para a compreensão deste relatório, podemos alterar o modelo de 

apresentação.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Por último, relativamente ao Regulamento de Apoio Municipal de Apoio ao 

Associativismo, a questão é que tem que existir um momento em que o senhor 

Presidente da Câmara se possa pronunciar. Este ano foi um ano especial, 

porque foi um ano de revisão do Regulamento, o que nos criou uma situação 

que não tem acontecido em outros anos. Habitualmente há um diferencial entre 

o momento em que se delibera o Plano de Atividades e Orçamento na Câmara 

e o despacho do senhor Presidente da Câmara, muito mais curto que aquele 
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que previsivelmente acontecerá este ano, porque ainda não temos estes 

documentos aprovados na Assembleia Municipal, o que empurra 

necessariamente o prazo para diante. Temos de ponderar esta situação e no 

intervalo teremos ocasião de trocar impressões, no sentido de verificar se há a 

possibilidade de introduzir alguma norma, a título transitório e excecional, 

diferente daquela que deve constar no Regulamento. No entanto, é 

fundamental que aconteça o mais cedo possível. O despacho do senhor 

Presidente da Câmara só pode sair depois de se conhecer o Orçamento, e só a 

partir desse momento podemos dizer às entidades qual o montante por cada 

uma das linhas de apoio. Portanto, é um encadeamento de questões que não 

são de fácil e simples resolução.  --------------------------------------------------------------  

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

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

II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DOIS - ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2018.10.24  ------------------------------------------------  

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

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

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

OS VEREADORES, SRS. PAULO RUI AMADO E CARLOS CÉSAR CIPRIANO 

ARAÚJO E AS VEREADORAS, SRAS. MARIA RITA COLAÇO LEÃO E DINA 

LÚCIA SIMPLÍCIO PORTO GÓIS, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR 

NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA 

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

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

PONTO TRÊS - ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2018.11.07 e 2018.11.09  -----------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. PAULO RUI AMADO E A VEREADORA E A SRA. DINA 

LUCIA SIMPLÍCIO PORTO GÓIS, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR 

NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA 
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PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 529/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 5ª 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2018 E OPÇÕES DO PLANO 2018-2021 ------  

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

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

A. Decorrente da execução orçamento até à presente data, e no âmbito do 

controlo orçamental e financeiro é necessário proceder a reajustamentos de 

dotações orçamentais; -----------------------------------------------------------------------  

B. Os reforços orçamentais são efetuados com dotações disponíveis que não 

se prevê a sua execução na totalidade até ao final do ano; -----------------------  

C. Das modificações ao orçamento propostas, se destacam: Encargos de 

Cobrança; Tratamento de Águas Residuais; Iluminação Pública; Vigilância e 

Segurança; Encargos de Saúde; Ação Social Escolar; Gestão de 

Equipamentos Municipais; Rede de Museus; Investigação Arqueológica; e 

Manutenção e Conservação de Viaturas. -----------------------------------------------  

Tenho a honra de propor que: ------------------------------------------------------------------  

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, seja aprovada a 5.ª Alteração ao 

Orçamento 2018 e Opções do Plano 2018-2021, (…)” ----------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a intervenção seguinte:  -  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se do 

reequilíbrio de algumas rubricas, que ao longo do ano foram sendo geridas em 

função das necessidades e disponibilidades de tesouraria de outras rubricas.  --  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO CINCO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 507/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - AS REGRAS DE 
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ENTENDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO DE 

ENTIDADES ADJUDICANTES; - O INÍCIO, TIPO, PEÇAS E MINUTA DO 

ANÚNCIO DO PROCEDIMENTO; - A DESIGNAÇÃO DO JÚRI E DO GESTOR 

CONTRATO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O 

MUNICÍPIO DE LOURES, OS SIMAR - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 

DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS, A 

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

UNIPESSOAL, LDA E A LOURES PARQUE - EMPRESA MUNICIPAL DE 

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

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

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

A. Conforme decorre da solicitação efetuada pelo Departamento de 

Ambiente/Unidade de Sustentabilidade Ambiental (DA/USA), através da 

informação n.º 212/2018, com registo Webdoc E/105257/2018 (que ora se 

anexa), bem como do teor do documento sob o título “Regras de 

entendimento para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes”, 

vem manifestada a necessidade de ser iniciado um processo de contratação 

pública no sentido de se adquirir energia através de um procedimento 

aquisitivo do tipo concurso público que integrará os seguintes lotes: ------------  

− LOTE 1 – Energia no regime MT (Média Tensão), que abrangerá, enquanto 

entidades adjudicantes, o Município de Loures, os Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas (SIMAR) e a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Ldª (Gesloures);  ---------------------------------------------------------------  

− LOTE 2 – Energia no regime BTE (Baixa Tensão Especial), que abrangerá, 

enquanto entidades adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR, a 

Gesloures e a Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, 

E.M., Unipessoal, Ldª (Loures Parque); --------------------------------------------------  

− LOTE 3 – Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal), que abrangerá, 

enquanto entidades adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR e a 

Loures Parque; ----------------------------------------------------------------------------------  

B. Na verdade, as entidades SIMAR, Gesloures e Loures Parque, manifestaram 

necessidade comum para as suas instalações e equipamentos e vontade em 

integrarem o procedimento segundo a modalidade jurídica de agrupamento 
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de entidades adjudicantes, daí a sua referência nos lotes respetivos 

mencionados no considerando anterior; -------------------------------------------------  

C. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento de um único concurso público 

com vista à celebração de um único contrato por cada lote sujeito a 

adjudicação para o aludido fornecimento de energia ao Município de Loures, 

aos SIMAR, à Gesloures. e à Loures Parque, foi elaborado um documento 

sob o título “Regras de entendimento para constituição de agrupamento de 

entidades adjudicantes”, subscrito pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Loures, pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração SIMAR, pelo Sr. 

Presidente do Conselho de Administração da Gesloures e pela Sra. 

Presidente do Conselho de Administração da Loures Parque, para a 

constituição de um agrupamento das quatro entidades adjudicantes, à luz do 

disposto no artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua versão atual, relevando 

dessas regras a designação do Município de Loures como representante de 

tal agrupamento, para efeitos de condução do procedimento de formação 

dos contratos, documento esse que se anexa a esta proposta para efeitos de 

aprovação pela Câmara Municipal;  -------------------------------------------------------  

D. O documento referido no considerando imediatamente anterior, bem como 

as peças do procedimento propostas para aprovação, o Programa do 

Concurso e o Caderno de Encargos, previamente à publicitação do concurso 

público carecem de ser aprovados pelos órgãos competentes do Município 

de Loures, dos SIMAR, da Gesloures e da Loures Parque, sendo que, quer o 

Programa do Concurso, quer o Caderno de Encargos, já refletem os termos 

desse documento mencionado no considerando anterior. Por sua vez carece 

também de aprovação pela Câmara Municipal de Loures o documento anexo 

sob o título “Proposta de autorização para início e tipo de procedimento, 

aprovação do júri e designação do gestor do contrato”; -----------------------------  

E. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 

18.º do Código dos Contratos Públicos) bem como do valor máximo do 

benefício económico que pode ser obtido pelas entidades adjudicatárias com 

a execução dos contratos a celebrar, se mostra adequado adotar o 

procedimento aquisitivo do tipo concurso público, com publicitação do 

anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em conformidade, 
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designadamente, com o previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 

18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), todos do Código dos Contratos Públicos;  ----------  

F. No que ao Município de Loures diz respeito, o órgão competente para 

contratar, autorizar a despesa, escolher o procedimento, aprovar os 

documentos pré-contratuais, aprovar a minuta de contrato, bem como para 

quaisquer outros atos inerentes ao procedimento aquisitivo em apreço, 

nomeadamente os atos para os quais se encontra mandatado, é a Câmara 

Municipal à luz do disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 

33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos artigos 36.º e 39.º, 

ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, uma vez que se estima que, tendo em conta os 

consumos previstos e os preços do mercado, tendo em conta o que se 

mostra referido na Ata relativa à reunião realizada em 04 de outubro de 2018 

para apreciação da matéria respeitante ao objeto contratual (Ata que se 

anexa a esta proposta), bem como tendo em conta o que se informa na 

informação n.º 212/2018, com registo Webdoc E/105257/2018, com a 

execução de todas as prestações relativas ao Município de Loures que 

constituem o objeto dos contratos, a despesa contratual global (artigo 97.º 

do CCP) a pagar pelo Município de Loures para os possíveis 3 anos de 

vigência contratual, apenas para a parte sujeita à concorrência, isto é, 

preços de energia, possa ser na ordem de 5.006.785,50€ (cinco milhões, 

seis mil setecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), resultante 

da soma de 105.881,07€ (cento e cinco mil oitocentos e oitenta e um euros e 

sete cêntimos) referente ao tarifário MT (Média Tensão – Lote 1), com 

1.020.992,97€ (um milhão, vinte mil novecentos e noventa e dois euros e 

noventa e sete cêntimos) referente ao tarifário BTE (Baixa Tensão Especial 

– Lote 2), com 3.879.911,46€ (três milhões, oitocentos e setenta e nove mil e 

novecentos e onze euros e quarenta e seis cêntimos) referente ao tarifário 

BTN (Baixa Tensão Normal – Lote 3), todas as quantias indicadas sem 

consideração das parcelas de preço relativas a Componentes de Acesso às 

Redes, definidas legalmente e consequentemente não sujeitas a concurso, 

sem consideração de outras parcelas de preço tarifadas nos termos da 

legislação e regulamentação aplicáveis, e consequentemente não sujeitas a 
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concurso, nomeadamente, a Energia reativa consumida, a Energia reativa 

fornecida e sem consideração de outras taxas legalmente obrigatórias, sem 

consideração do imposto especial de consumo de eletricidade, sem 

consideração da contribuição audiovisual e sem consideração do IVA.  --------  

G. O preço contratual estimado da parte sujeita à concorrência para 

fornecimento de energia, acrescido das componentes de preço pré-

estabelecido legal ou regulamentarmente e não sujeito à concorrência bem 

como acrescido das taxas e imposto respetivos, traduz-se numa despesa 

estimada, para o Lote 1 no montante de 254.919,90€ (duzentos e cinquenta 

e quatro mil novecentos e dezanove euros e noventa cêntimos), para o Lote 

2 no montante de 2.885.214,36€ (dois milhões oitocentos e oitenta e cinco 

mil duzentos e catorze euros e trinta e seis cêntimos) e para o Lote 3 no 

montante de 9.417.345,51€ (nove milhões, quatrocentos e dezassete mil 

trezentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos) daí 

resultando uma despesa global estimada para o Município de Loures no 

montante de 12.557.479,77€ (doze milhões, quinhentos e cinquenta e sete 

mil quatrocentos e setenta e nove euros e setenta e sete cêntimos); ------------  

H. Cada um dos lotes sujeitos a concurso tem estabelecido o respetivo preço 

base no Caderno de Encargos, preço base esse que decorre da 

consideração do preço global a pagar pela estimativa de consumo 

considerando o fornecimento de energia a todas as entidades que a 

adquirirão nesse lote e para o período global de 3 anos. Assim, o preço base 

respeitante à aquisição de energia elétrica para cada um dos lotes sujeitos a 

concurso, na parte sujeita à concorrência, é o seguinte:  ---------------------------  

− Lote 1 - Energia no regime MT (Média Tensão) - Preço base = 872.394,54€  

(oitocentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e quatro euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), preço que decorre de uma despesa estimada 

de 105.881,87€ (cento e cinco mil oitocentos e oitenta e um euros e oitenta e 

sete cêntimos) para o Município de Loures, de 625.291,47€ (seiscentos e 

vinte e cinco mil duzentos e noventa e um euros e quarenta e sete cêntimos) 

para os SIMAR e de 141.222,00€ (cento e quarenta e um mil e duzentos e 

vinte e dois euros) para a Gesloures; -----------------------------------------------------  

− Lote 2 - Energia no regime BTE (Baixa Tensão Especial) - Preço base = 

2.148.497,58€ (dois milhões cento e quarenta e oito mil quatrocentos e 

noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos), preço que decorre de 
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uma despesa estimada de 1.020.992,97€ (um milhão vinte mil novecentos e 

noventa e dois euros e noventa e sete cêntimos) para o Município de Loures, 

de 928.115,58€ (novecentos e vinte e oito mil cento e quinze euros e 

cinquenta e oito cêntimos) para os SIMAR, de 180.030,57€ (cento e oitenta 

mil e trinta euros e cinquenta e sete cêntimos) para a Gesloures e de 

19.358,46€ (dezanove mil trezentos e cinquenta e oito euros e quarenta e 

seis cêntimos) para a Loures Parque; ----------------------------------------------------  

− Lote 3 - Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal) -  Preço base = 

4.161.378,27€   (quatro milhões, cento e sessenta e um mil trezentos e 

setenta e oito euros e vinte e sete cêntimos), preço que decorre de uma 

despesa estimada de 3.879.911,46€ (três milhões, oitocentos e setenta e 

nove  mil novecentos e onze euros e quarenta e seis cêntimos)  para o 

Município de Loures, de 277.599,51€  (duzentos e setenta e sete mil 

quinhentos e noventa e nove euros e cinquenta e um cêntimos) para os 

SIMAR e de 3.867,30€ (três mil oitocentos e sessenta e sete euros e trinta 

cêntimos) para a Loures Parque;-----------------------------------------------------------  

I. Assim, o preço base global do procedimento resultante da soma dos preços 

base de cada um dos lotes para o período de 3 anos de vigência contratual, 

incluídos consumos de energia de todas as entidades adjudicantes, é de 

7.182.270,39€ (sete milhões, cento e oitenta e dois mil duzentos e setenta 

euros e trinta e nove cêntimos);  -----------------------------------------------------------  

J. Os contratos que decorrerão do procedimento aquisitivo terão o período de 

vigência que se mostra estabelecido na cláusula 3.ª do Caderno de 

Encargos, o qual, incluídas as renovações passíveis de acontecer poderá 

corresponder a um período máximo de vigência de três anos, tendo o início 

de produção de efeitos estimado para 1 de abril de 2019, e o termo estimado 

para 31 de março de 2022; ------------------------------------------------------------------  

K. A respetiva despesa do Município de Loures está prevista e ocorrerá pelas 

rubricas 010201 02020103 2016 A 117 e 010201 02020105 2016 A 117, 

produzindo-se efeitos financeiros apenas a partir do ano de 2019; --------------  

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

L. No que respeita aos SIMAR a aprovação das peças do procedimento pelo 

respetivo Conselho de Administração é da competência da Câmara 

Municipal de Loures e da Câmara Municipal de Odivelas. --------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 

artigos 16.º n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 39.º e 136.º, 

todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, aprovar: ------------------------------------------------------------  

No que diz respeito ao Município de Loures: -----------------------------------------------  

1. O documento que consta em anexo sob o título “Regras de entendimento 

para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes” subscrito 

pelos respetivos representantes do Município de Loures, dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, da Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Ldª, da Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, 

E.M., Unipessoal, Ldª e que visa o estabelecimento de regras para 

constituição do agrupamento de entidades adjudicantes para o lançamento 

do procedimento aquisitivo aqui em apreço; --------------------------------------------  

2. O documento junto sob o título “Proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento, aprovação do júri e designação do gestor do contrato” e as 

peças do procedimento de formação do contrato, o Programa do Concurso, 

o Caderno de Encargos e a Minuta do Anúncio do Procedimento, que se 

anexam, procedimento esse que ocorrerá sob a forma de concurso público, 

com publicitação no Diário da República e no Jornal Oficial da União 

Europeia, com vista à celebração de contratos para a aquisição de energia 

elétrica no regime MT (Média Tensão) – Lote 1, no regime BTE (Baixa 

Tensão Especial) – Lote 2 e no regime BTN (Baixa Tensão Normal)– Lote 3, 

para os diversos pontos de consumo na titularidade das entidades 

adjudicantes, procedimento que se identifica como Processo n.º 

48667/DCA/2018. -------------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito aos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas:  -------------------------------------------------------  

3. O documento que consta identificado no número 1 anterior, bem como o 

Programa do Concurso e o Caderno de Encargos identificados no número 2 

anterior. (…)” -------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a intervenção seguinte:  -  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, quero fazer 

algumas considerações de apresentação da proposta, que incluirão, também, 

uma explicação para os dois pontos seguintes.  ------------------------------------------  

A situação, neste momento, é a seguinte: o concurso público original tinha um 

preço base de cinco por cento superior ao contrato atual que, em reunião de 

Câmara, deliberámos não adjudicar, em sete de novembro, por todas as 

propostas serem superiores ao preço base apresentado. Tendo acontecido 

esta deliberação de não adjudicação, como não poderia deixar de ser, 

avançou-se com um ajuste direto, ainda nessa reunião de sete de novembro, 

que tinha já um preço base superior em quinze por cento ao concurso que tinha 

ficado deserto. Portanto, sendo quinze por cento superior ao concurso que 

tinha ficado deserto, já era mais de vinte por cento acima do preço atual.  --------  

Desse concurso resultou o seguinte: para os lotes um e dois foram entregues 

propostas, são os pontos a seguir a este para deliberação, que se conformam 

com o preço base. Portanto, estão abaixo do preço base. O lote três ficou 

deserto, que é aquele que inclui a iluminação pública.  ---------------------------------  

Hoje, apresenta-se, para além deste concurso que agora anunciei, a proposta 

de adjudicação no que respeita ao ajuste direto dos lotes um e dois, e a não 

adjudicação do lote três, que é a proposta de deliberação quinhentos e trinta, 

que se encontra já no ponto seguinte.  -------------------------------------------------------  

Quanto ao lote três, que ficará também no ajuste direto sem adjudicação 

quando for deliberado o ponto cinco da Ordem do Dia, propõe-se um novo 

procedimento de ajuste direto, que ajusta o preço base em relação ao ajuste 

direto anterior. É um pouco confuso, mas penso que os senhores Vereadores 

que olharam para o processo estão a perceber o que estou a dizer. Assim, 

procura-se garantir que o lote três também será adjudicado por ajuste direto.  --  

Temos, agora, um novo concurso público para todos os fornecimentos, com um 

valor base superior em sete vírgula quatro por cento ao concurso que ficou 

deserto, e que deliberámos não adjudicar em sete de novembro.  -------------------  

Procedimentalmente a situação é esta, que devo qualificar, no mínimo, como 

anómala do comportamento do mercado. Vamos ver como é que corre este 

ajuste direto e o concurso que se propõe que seja aprovado, para fazermos a 
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análise desta situação, para eventuais outras iniciativas. Mas, neste momento, 

é quanto posso dizer sobre esta matéria.  --------------------------------------------------  

Portanto, está em discussão a proposta de deliberação quinhentos e sete, 

embora esta esteja ligada às duas seguintes, às propostas de deliberação 

quinhentos e trinta e quinhentos e trinta e um.  --------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 530/2018- SUBSCRITA 

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

FINAL, A ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DE CONTRATO REFERENTE AOS 

LOTES 1 (BAIXA TENSÃO ESPECIAL) E 2 (MÉDIA TENSÃO); - A NÃO 

ADJUDICAÇÃO NO LOTE 3 (BAIXA TENSÃO NORMAL) COM A 

CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO E REVOGAÇÃO DE 

DECISÃO DE CONTRATAR - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE LOURES  -------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures, foi lançado 

um procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, critério material, que 

integrava o LOTE 1 – Energia no regime MT (Média Tensão), o LOTE 2 – 

Energia no regime BTE (Baixa Tensão Especial) e o LOTE 3 – Energia no 

regime BTN (Baixa Tensão Normal), desenvolvido sob o número de 

processo 48607/DCA/2018, à luz do disposto no 24.º, n.º 1, alínea b), n.º 2, 

n.º 3 e n.º 7, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP), sendo que os 

contratos a celebrar decorrentes do ajuste direto, critério material, aqui em 

apreço, visam apenas satisfazer as necessidades transitórias entre a data 

de termo dos contratos de fornecimento de energia vigentes, que é 31 de 

dezembro de 2018, e a data de início de produção de efeitos dos contratos 

que venham a ser celebrados na sequência de concurso público a lançar 

para esse efeito;   ------------------------------------------------------------------------------  
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B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri do 

procedimento elaborou o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 

ordenação das propostas apresentadas pelos concorrentes, tendo-o 

submetido a audiência prévia com concessão de prazo que também já 

decorreu; -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. Tendo-se procedido à audiência prévia, o júri elaborou o Relatório Final que 

se anexa, e que cabe submeter à Câmara Municipal de Loures, por ser o 

órgão competente para contratar, com vista à aprovação do mesmo, dando-

se nota de que em sede de audiência prévia não houve lugar à 

apresentação de observações por parte dos concorrentes; -----------------------  

D. Do teor do Relatório Final, constam propostas de adjudicação para o LOTE 1 

– Energia no regime MT (Média Tensão) e para o LOTE 2 – Energia no 

regime BTE (Baixa Tensão Especial) e proposta de exclusão de todas as 

propostas apresentadas para o LOTE 3 – Energia no regime BTN (Baixa 

Tensão Normal), em virtude de todas as propostas, apresentarem preços 

superiores ao preço base estabelecido no Caderno de Encargos para esse 

lote; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

E. Adjudicadas que sejam as propostas nos Lotes 1 e 2 suprarreferidos, se 

mostra necessária a aprovação, por parte da Câmara Municipal, do projeto 

de minuta dos contratos a celebrar, minuta essa que se anexa; -----------------  

F. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea a) do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures é devida taxa pela redução dos contratos a escrito; -----  

G. A exclusão de todas as propostas apresentadas no LOTE 3 – Energia no 

regime BTN (Baixa Tensão Normal) teve como fundamento de facto a 

apresentação de preços que ultrapassaram o preço base fixado nesse 

mesmo lote;  ------------------------------------------------------------------------------------  

H. Conforme decorre do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 79.º do CCP, 

a exclusão de todas as propostas no atrás referido LOTE 3 – Energia no 

regime BTN (Baixa Tensão Normal) constitui uma causa de não 

adjudicação, que dá lugar à extinção do procedimento e conforme disposto 

no artigo 80.º do CCP determina a revogação da decisão de contratar. -------  

Tenho a honra de propor:  -----------------------------------------------------------------------  

Que, nos termos do disposto no artigo 124.º, bem como do disposto na alínea 

b), do n.º 1, do artigo 79.º e do disposto no artigo 80.º, todos os artigos do 

CCP, a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar: ---------------------------------  
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1. O Relatório Final referente ao procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 

critério material, desenvolvido sob o número de processo 48607/DCA/2018, 

com vista à celebração de contratos para a aquisição de energia elétrica, 

por lotes, no regime MT (Média Tensão) LOTE 1, no regime BTE (Baixa 

Tensão Especial), LOTE 2 e no regime BTN (Baixa Tensão Normal) LOTE 

3, nos termos e fundamentos que de tal relatório constam; -----------------------  

2. A adjudicação da proposta apresentada pela concorrente Endesa Energia 

S.A. – Sucursal Portugal, para o Lote 1 (Média Tensão - MT), pelo preço 

global de 9.745,70€ (nove mil setecentos e quarenta e cinco euros e setenta 

cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. A adjudicação da proposta apresentada pela concorrente Endesa Energia 

S.A. – Sucursal Portugal, para o Lote 2 (Baixa Tensão Especial - BTE), pelo 

preço global de 93.403,76€ (noventa e três mil, quatrocentos e três euros e 

setenta e seis cêntimos); --------------------------------------------------------------------  

4. O projeto de minuta dos contratos a celebrar entre o Município de Loures e a 

entidade adjudicatária em ambos os lotes a adjudicar em causa nesta 

proposta; -----------------------------------------------------------------------------------------  

5. A liquidação da taxa devida pela respetiva redução do contrato a escrito, a 

pagar pela entidade adjudicatária respetiva; -------------------------------------------  

6. A não adjudicação no Lote 3 Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal) 

do procedimento aqui em causa, com a consequente extinção do 

procedimento e determinação da revogação da decisão de contratar 

respeitante a tal lote. (…)” -------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 531/2018- SUBSCRITA 

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

PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A DESIGNAÇÃO DO JÚRI E DO GESTOR 

DO CONTRATO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO 

REGIME BTN (BAIXA TENSÃO NORMAL) PARA O MUNICÍPIO DE LOURES 
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

A. Conforme decorre da solicitação/informação n.º 195/2018, com registo 

Webdoc E/99917/2018, da subsequente ata de reunião, datada de 

20/11/2018, a qual se anexa, e da aprovação pela Câmara Municipal do 

Relatório Final atinente ao procedimento de ajuste direto, critério material 

desenvolvido sob o n.º de processo  48607/DCA/2018, de acordo com a 

qual o lote 3 em tal procedimento foi objeto de uma decisão de não 

adjudicação, e consequente revogação de contratar e extinção do 

procedimento nessa parte, e pelas razões constantes de tais documentos e 

decisão, vem manifestada a necessidade de ser iniciado um processo de 

contratação pública no sentido de se adquirir energia através de um 

procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, que integrará a aquisição de 

Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal), sendo que o contrato a 

celebrar decorrente do ajuste direto, critério material, aqui em apreço, visa 

apenas satisfazer as necessidades transitórias entre a data de termo dos 

contratos de fornecimento de energia vigentes, que é 31 de dezembro de 

2018, e a data de início de produção de efeitos dos contratos que venham a 

ser celebrados na sequência do concurso público a lançar e que se refere 

no considerando D;  ---------------------------------------------------------------------------  

B. O fundamento para a contratação mediante utilização do procedimento do 

tipo ajuste direto, critério material, à luz do disposto no artigo 24.º, n.º 1, 

alínea b), n.º 2, n.º 3 e n.º 7, todos do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), com convite às três entidades identificadas no convite do 

procedimento, decorre do facto de no procedimento do tipo concurso 

público, com publicitação no JOUE, desenvolvido sob o n.º de processo 

47497/DCA/2018, que tinha como objeto a celebração de contratos para 

aquisição de energia elétrica nos regimes MT (Média Tensão), BTE (Baixa 

Tensão Especial) e BTN (Baixa Tensão Normal), por lotes, pelo Município 

de Loures, pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), pela Gesloures – Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Ldª (Gesloures) e pela Loures 

Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Ldª 

(Louresparque), todas as propostas que foram apresentadas tinham 

proposta de exclusão, por parte do júri, no Relatório Final, exclusão essa 

com base na apresentação de preços que, em todos os casos, 
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ultrapassavam o preço base fixado no respetivo lote, exclusão das 

propostas com o mesmo fundamento que também se verificou no 

procedimento de ajuste direto, critério material desenvolvido sob o n.º de 

processo  48607/DCA/2018 para efeitos de aquisição da mesma tipologia 

de energia, em 3 lotes; -----------------------------------------------------------------------  

C. À data da sujeição das peças deste procedimento à Câmara Municipal para 

deliberação sobre as mesmas, também foi presente proposta para 

deliberação prévia de aprovação do Relatório Final do procedimento de 

ajuste direto, critério material desenvolvido sob o n.º de processo  

48607/DCA/2018, com proposta de exclusão de todas as propostas 

apresentadas para o Lote 3 BTN (Baixa Tensão Normal), com os 

fundamentos atrás aduzidos, bem como para deliberação de decisão de 

não adjudicação, extinção do procedimento e determinação da revogação 

da decisão de contratar nesse mesmo lote; --------------------------------------------  

D. Se encontra sujeita à Câmara Municipal proposta tendente à aprovação das 

peças do procedimento do tipo concurso público, com publicitação no 

JOUE, em agrupamento das entidades adjudicantes Município de Loures, 

SIMAR, Gesloures e LouresParque, com vista à celebração de contratos de 

aquisição de energia elétrica para todas as entidades adjudicantes 

referidas, contratos esses que decorrerão do LOTE 1 – Energia no regime 

MT (Média Tensão), do LOTE 2 – Energia no regime BTE (Baixa Tensão 

Especial) e do LOTE 3 – Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal) e 

para um período de três anos;  ------------------------------------------------------------  

E. As condições/regras que integram as peças do procedimento aquisitivo em 

causa nesta proposta, o ajuste direto, critério material, decorrem da 

informação referida no considerando A que antecede, da decisão proferida 

pela Câmara Municipal e no mesmo considerando referida, bem como do 

teor da Ata datada de 20/11/2018 para apreciação da matéria respeitante 

ao objeto contratual; --------------------------------------------------------------------------  

F. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 

18.º do Código dos Contratos Públicos) bem como do valor máximo do 

benefício económico que pode ser obtido pela entidade adjudicatária com a 

execução do contrato a celebrar, bem como nos termos que decorrem das 

vicissitudes do ajuste direto anterior do qual resulta a exclusão de todas as 

propostas no Lote 3, se mostra adequado adotar o procedimento aquisitivo 
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do tipo ajuste direto, critério material, com convite às entidades Endesa 

Energia S.A. – Sucursal Portugal, à entidade HEN – Serviços Energéticos, 

Lda. e à entidade EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A., tudo 

em conformidade, designadamente, com o previsto nos artigos 16.º, n.º 1, 

alínea a) e n.º 2 alínea e), 17.º, 18.º, 24.º, n.º 1, alínea b), n.º 2, n.º 3 e n.º 7, 

todos do Código dos Contratos Públicos (CCP);  -------------------------------------  

G. O órgão competente para contratar, autorizar a despesa, escolher o 

procedimento, aprovar os documentos pré-contratuais, aprovar a minuta de 

contrato, bem como para quaisquer outros atos inerentes ao procedimento 

aquisitivo em apreço, é a Câmara Municipal à luz do disposto, 

designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, (repristinado pela Resolução da Assembleia da República n.º 

86/2011, de 11 de abril), e nos artigos 16.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 alínea e), 

17.º, 18.º, 24.º, n.º 1, alínea b), n.º 2, n.º 3 e n.º 7, 36.º, 67.º e 290.º-A, uma 

vez que se estima que, tendo em conta os consumos previstos e os preços 

do mercado, com a execução de todas as prestações que constituem o 

objeto do contrato, a despesa contratual global (artigo 97.º do CCP) a pagar 

pelo Município de Loures para os possíveis 3 meses de vigência contratual, 

apenas para a parte sujeita à concorrência, isto é, preços de energia, possa 

ser na ordem de 386.331,18€  (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e 

trinta e um euros e dezoito cêntimos), quantia indicada sem consideração 

das parcelas de preço relativas a Componentes de Acesso às Redes, 

definidas legalmente e consequentemente não sujeitas a concurso, sem 

consideração de outras parcelas de preço tarifadas nos termos da 

legislação e regulamentação aplicáveis, e consequentemente não sujeitas a 

concurso, nomeadamente, a Energia reativa consumida, a Energia reativa 

fornecida e sem consideração de outras taxas legalmente obrigatórias, sem 

consideração do imposto especial de consumo de eletricidade, sem 

consideração da contribuição audiovisual e sem consideração do IVA;  -------  

H. O preço contratual estimado da parte sujeita à concorrência para 

fornecimento de energia, acrescido das componentes de preço pré-

estabelecido, legal ou regulamentarmente e não sujeito à concorrência, bem 

como acrescido das taxas e imposto respetivos, traduz-se numa despesa 
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estimada suportar no montante de 902.495,61€ (novecentos e dois mil 

quatrocentos e noventa e cinco euros e sessenta e um cêntimo); ---------------  

I. O preço base respeitante à aquisição de energia na parte sujeita à 

concorrência é fixado em 386.331,18€ (trezentos e oitenta e seis mil 

trezentos e trinta e um euros e dezoito cêntimos); -----------------------------------  

J. O contrato que decorrerá do procedimento aquisitivo terá um período de 

vigência conforme se mostra estabelecido  na cláusula 3.ª do Caderno de 

Encargos, isto é, um período de vigência de 3 (três) meses, com renovação 

por períodos mensais, tendo o contrato o seu termo no último dia do mês 

em que forem outorgados e assinados os contratos decorrentes do 

concurso público, com publicitação no JOUE, a ser lançado sob a forma de 

agrupamento de entidades adjudicantes que integrará o Município de 

Loures, os SIMAR, a Gesloures e a LouresParque, sendo que as peças do 

concurso público a lançar ainda carecem de ser sujeitas a deliberação da 

Câmara Municipal de Loures e dos órgãos competentes para contratar  das 

demais entidades adjudicantes que irão integrar tal agrupamento; --------------  

K. A respetiva despesa está prevista e ocorrerá pela rubrica 010201 02020103 

2016 A 117, produzindo-se efeitos financeiros apenas a partir do dia 1 de 

janeiro de 2019. --------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto designadamente, na 

alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril), e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 alínea e), 17.º, 18.º, 24.º, n.º 1, alínea b), n.º 

2, n.º 3 e n.º 7, 36.º, 67.º e 290.º-A, todos do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar: ---------------------------  

− Os documentos juntos sob o título “Proposta de autorização para início e 

tipo de procedimento, aprovação do júri e designação do gestor do 

contrato” e as peças do procedimento de formação do contrato, o 

Convite e o Caderno de Encargos, que se anexam, procedimento esse 

que ocorrerá sob a forma de ajuste direto, critério material, com vista à 

celebração de contrato para a aquisição de energia elétrica no regime 

BTN (Baixa Tensão Normal), para os diversos pontos de consumo na 
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titularidade do Município de Loures, procedimento que se identifica como 

Processo n.º 48607-A/DCA/2018. (…)” ---------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO OITO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 532/2018 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DA DECISÃO DE 26.11.2018 QUE APROVOU A FORMALIZAÇÃO DA 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE LOURES, E A START SOCIAL - COOPERATIVA SÓCIO - 

EDUCATIVA PARA DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO   -------------------------  

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

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

A. O DCSH, no âmbito da Igualdade e Cidadania, tem como competências, 

entre outras, promover ações de prevenção da violência de género e o 

apoio às vítimas, bem como apoiar e dinamizar projetos/iniciativas que 

fomentem a igualdade e a promoção dos direitos humanos; ---------------------  

B. A START.SOCIAL – Cooperativa Socio-Educativa para Desenvolvimento 

Comunitário dirigiu convite ao Município de Loures para integrar a parceria 

do Projeto de Prevenção e Combate à Mutilação Genital Feminina (MGF), 

alvo de candidatura, no âmbito do Apoio Financeiro ao Desenvolvimento de 

Projetos nesta área, promovido pela CIG – Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género;------------------------------------------------------------------------  

C. Esta candidatura está enquadrada na Estratégia Nacional para a Igualdade e 

Não Discriminação  2018–2030 – Portugal + Igual e no Plano de Ação para 

a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e à Violência 

Doméstica, que tem como um dos objetivos estratégicos “Prevenir e 

combater as práticas tradicionais nefastas, nomeadamente, a mutilação 

genital feminina e os casamentos infantis, precoces e forçados.”; --------------  

D. A Direção Geral de Saúde aponta para 237 casos de mutilação genital 

feminina registados entre abril de 2014 e dezembro de 2017 em mulheres 
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imigrantes e que, mais de metade das mulheres submetidas a esta prática 

são oriundas da Guiné-Bissau, país onde o procedimento é bastantes 

recorrente; --------------------------------------------------------------------------------------  

E. No Estudo Mutilação Genital Feminina: prevalências, dinâmicas 

socioculturais e recomendações para a sua eliminação (2015), Loures 

surge como o segundo Município do distrito de Lisboa onde se verifica uma 

maior concentração de população/mulheres naturais de países onde a 

mutilação genital feminina é praticada, com uma percentagem de 14,6%, 

logo a seguir a Sintra com 33,7%. Com 12,1% seguem-se os concelhos de 

Amadora e Odivelas e Lisboa com 10,8%; --------------------------------------------  

F. A START.SOCIAL no âmbito da sua intervenção na Urb. Terraços da Ponte / 

Bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém (onde reside uma percentagem 

significativa de população oriunda da Guiné-Bissau) assume ter 

conhecimento da prática de MGF em bebés, crianças e mulheres adultas; --  

G. O Projeto a candidatar visa intervir neste contexto, com objetivos de 

prevenção e combate da prática de MGF; ---------------------------------------------  

H. O envolvimento do Município de Loures no Projeto a candidatar, enquanto a 

entidade parceira, assumindo compromissos de apoio técnico e logístico, 

se considera de grande importância no alcance dos objetivos propostos; ----  

I. A data limite de entrega da candidatura à CIG, adiada para 30 de novembro, 

e os procedimentos inerentes ao envolvimento do Município e respetiva 

formalização, impossibilitaram, em tempo útil, encaminhar o processo a 

Reunião de Câmara para deliberação prévia; ----------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Ao abrigo do disposto no Artigo 33.º, nº 1 e do Artigo 35.º, nº 3, do Anexo I à 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Loures ratifique a 

Declaração de Compromisso de Parceria, (…), firmada entre o Município de 

Loures e a START.SOCIAL – Cooperativa Sócio-Educativa para 

Desenvolvimento Comunitário, no âmbito da candidatura do Projeto de 

Prevenção e Combate à Mutilação Genital Feminina, promovida pela CIG – 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. (…)” -----------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 533/2018- SUBSCRITA 

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

SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA AO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS  ---------------------------------  

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

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

A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 20.ª reunião ordinária realizada em 1 

de agosto de 2018, aprovou a proposta de deliberação n.º 342/2018, 

referente ao Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 

Sociais, publicada no Boletim de Deliberações e Despachos “Loures 

Municipal” n.º 16, de 1 de agosto de 2018; ----------------------------------------------  

B. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 100.º, todos do 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, promoveu-se a publicitação do 

procedimento inerente ao projeto de regulamento supra mencionado, bem 

como, a participação procedimental dos interessados no mesmo; ---------------  

C. Ao abrigo do disposto no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na redação vigente, foi elaborado o Edital n.º 143/2018, publicitado no site 

oficial da Câmara Municipal de Loures, publicado no Boletim de 

Deliberações e Despachos “Loures Municipal” e afixado quer no Edifício dos 

Paços do Concelho, quer nas Juntas de Freguesia do Concelho; ----------------  

D. Nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o 

Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais foi 

submetido a consulta pública, pelo prazo de 30 dias úteis; -------------------------  

E. Decorreu, assim, até ao dia 30 de setembro do presente ano a consulta 

pública sobre o referido Projeto de Regulamento; -------------------------------------  

F. Findo o período de consulta pública, foram reunidos os vários contributos 

rececionados, provenientes das instituições sociais do concelho de Loures e 

das forças políticas que integram o Executivo Municipal, ao qual se seguiu 

um processo de análise e debate, nomeadamente através da realização de 

reuniões com os proponentes, com a consequente adaptação do documento 

às alterações acordadas; ---------------------------------------------------------------------  

G. O Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais terá que ser 

submetido a aprovação pela Assembleia Municipal e, caso obtenha essa 

aprovação, terá ainda que ser publicado em Diário da República, não se 
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prevendo que entre em vigor no início do ano, pondo em causa a aplicação 

dos prazos nele previstos. -------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 

1, alíneas k) e u), conjugado com o previsto no artigo 25.º, n.º 1, al. g) e no 

artigo 23.º, n.º 2, al. h), todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere 

submeter a aprovação da Assembleia Municipal de Loures: ---------------------------  

1. O “Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais”, nos termos 

constantes em anexo à presente proposta de deliberação, e que dela faz 

parte integrante; ---------------------------------------------------------------------------  

2. Que o prazo de apresentação das candidaturas das Instituições aos 

apoios que, de acordo com o previsto no Regulamento, deverá decorrer 

de 1 de janeiro a 15 de fevereiro de cada ano, possa, no ano de 2019, 

ocorrer nos trinta dias úteis seguintes à entrada em vigor do 

Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais e consequente 

dilação de todos os prazos com este relacionados. (…)” ----------------------  

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

--------------“ REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS  -----------  

------------------------------------- NOTA JUSTIFICATIVA  ------------------------------------  

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece no n.º 

1 do Artigo 33º que o desenvolvimento da ação social se concretiza no apoio a 

pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades 

competentes da administração central e com as instituições de solidariedade 

social, nas condições constantes de regulamento municipal. --------------------------  

Integram o sector social solidário com intervenção no território do concelho de 

Loures cerca de 70 instituições, que contribuem ativamente para o 

desenvolvimento social, através da dinamização de ações que conduzem à 

melhoria das condições de vida da população. --------------------------------------------  

Assim sendo, o Município tem ao longo dos anos colaborado com o setor social 

solidário mediante o estabelecimento de protocolos e parcerias, concretizados 

através de:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

− Cedência de terrenos em direito de superfície para construção de 

equipamentos sociais e isenção das respetivas taxas; ---------------------------  

− Comparticipação financeira à construção dos equipamentos e aquisição 

de material; -----------------------------------------------------------------------------------  
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− Cedência de instalações; -----------------------------------------------------------------  

− Cedência de apoios materiais, logísticos e técnicos para o funcionamento 

e atividade desenvolvida; -----------------------------------------------------------------  

− Promoção de projetos e serviços sociais, bem como de atividades de 

âmbito socioculturais. ----------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, é necessário dotar o Município de um instrumento normativo 

que reúna, num único corpo regulamentar, os termos e condições que as 

instituições devem observar para se candidatarem aos apoios. ----------------------  

A ponderação dos custos e benefícios do instrumento de apoio 

consubstanciado no presente Regulamento não onera significativamente e de 

forma desproporcionada os interesses financeiros do Município, uma vez que 

se enquadra numa lógica de rigor, equidade e controlo dos apoios que são 

disponibilizados, de acordo com o princípio da transparência e imparcialidade, 

concretizado através do estabelecimento de regras claras na relação entre o 

Município e as instituições. ----------------------------------------------------------------------  

Conscientes da importância da atividade destas instituições, este 

reconhecimento deve ser materializado em medidas concretas a regular no 

presente normativo. -------------------------------------------------------------------------------  

Ao fazermos uma ponderação dos custos e dos benefícios das medidas 

projetadas, verificamos que os benefícios que resultam da atribuição de um 

conjunto de apoios às instituições previstos no presente Regulamento, são 

francamente superiores aos custos que lhe estão associados.  ----------------------  

Na realidade, os encargos inerentes à sua execução correspondem ao 

dispêndio, pela autarquia, de um montante a definir e que será despesa que se 

irá refletir no orçamento.  -------------------------------------------------------------------------  

Em contrapartida, os benefícios ultrapassam largamente a despesa municipal 

que lhes está associada, particularmente quando comparada com as inegáveis 

vantagens que daí decorrem para as instituições abrangidas por estas 

medidas, permitindo o reconhecimento público da ação meritória destas 

instituições e fomentar o exercício de uma atividade com especial relevância 

para a sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------- PREÂMBULO  ------------------------------------------  

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

A designação “instituições particulares de solidariedade social” não lucrativas 

surge referida pela primeira vez na Constituição de 1976, artigo 63.º, onde é 
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permitida a existência destas em paralelo com o Sistema de Segurança Social, 

desde que regulamentadas por lei e sujeitas à fiscalização do Estado. As 

revisões constitucionais que se seguiram consolidaram as características 

(natureza privada, atuação sem fins lucrativos e prossecução de objetivos de 

interesse público) do setor social solidário, conferindo-lhe uma especificidade 

própria e exclusiva, com expressão nas suas relações com o Estado e 

Autarquias. -------------------------------------------------------------------------------------------  

As novas realidades social e organizacional impuseram a reformulação do 

Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) definido 

no Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, e sequentes alterações, dando 

origem ao Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, elaborado ao 

abrigo e no desenvolvimento da Lei de Bases da Economia Social. ----------------    

As IPSS são pessoas coletivas, sem finalidade lucrativa, constituídas 

exclusivamente por iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão 

organizada ao dever moral de justiça e de solidariedade, contribuindo para a 

efetivação dos direitos dos cidadãos, desde que não sejam administradas pelo 

Estado ou por outro organismo público. A atuação destas pauta-se pelos 

princípios orientadores da economia social, definidos na Lei n.º 30/2013, de 8 

de maio, bem como pelo regime previsto no Estatuto, destacando-se nestes a 

solidariedade, a autonomia e identidade, a responsabilidade e a 

subsidiariedade. ------------------------------------------------------------------------------------  

Os objetivos acima referidos concretizam-se mediante a concessão de bens, 

prestação de serviços e de outras iniciativas de promoção de bem-estar e 

qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente nos 

seguintes domínios: -------------------------------------------------------------------------------  

− Apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em risco; ------  

− Apoio à família; ------------------------------------------------------------------------------  

− Apoio às pessoas idosas; -----------------------------------------------------------------  

− Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade; -------------------------------  

− Apoio à integração social e comunitária; ---------------------------------------------  

− Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da doença, velhice, 

invalidez ou morte, bem como em todas as situações de falta ou 

diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; ---  
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− Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da 

prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação 

e assistência medicamentosa; ----------------------------------------------------------  

− Educação e formação profissional dos cidadãos; ----------------------------------  

− Resolução dos problemas habitacionais das populações; -----------------------  

− Outras respostas que contribuam para a efetivação dos direitos sociais 

dos cidadãos.  --------------------------------------------------------------------------------  

As respostas às populações, desenvolvidas pelas instituições que integram o 

sector social solidário através da implementação de equipamentos e serviços, 

bem como pela dinamização e adesão a parcerias em programas e projetos 

diversificados, constituem um contributo essencial à realização dos fins de 

ação social devidamente reconhecido e valorizado pelo Estado através do 

estabelecimento de acordos de cooperação. -----------------------------------------------  

Este sector social solidário, confrontado com necessidades infinitas, tem 

disponíveis recursos finitos, o que exige qualidade na sua ação, rigor e 

preocupações de sustentabilidade financeira.  ---------------------------------------------  

---------------------------------------------------- II  --------------------------------------------------  

As atribuições das Autarquias Locais e a competência dos seus órgãos, 

estando associadas à satisfação das necessidades das comunidades locais, 

respeitam, nomeadamente, ao desenvolvimento socioeconómico, ao 

ordenamento do território, ao abastecimento público, ao saneamento básico, à 

saúde, à educação, à cultura, ao ambiente e ao desporto. -----------------------------  

 A ação social é também uma atribuição dos Municípios, prevista na alínea h) 

do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor, 

e encerra competências, conforme o consignado nas alíneas u) e v) do artigo 

33.º do mesmo diploma legal, a saber: -------------------------------------------------------  

“u) Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de     interesse para o município, incluindo aquelas que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças;--------------  

v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em 

situação de vulnerabilidade, em   parceria com as entidades competentes da 

administração central e com instituições particulares de solidariedade social, 

nas condições constantes de regulamento municipal;”. -----------------------------  

A política prosseguida pelo Município de Loures, no âmbito da ação social, visa 

corresponder às diretrizes da Lei, promovendo medidas de intervenção 
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assentes no planeamento e desenvolvimento, no investimento e na 

colaboração estreita com os munícipes. -----------------------------------------------------        

As instituições que integram o sector social solidário, ao assentarem numa 

relação direta e participativa das populações, constituem uma importante rede 

de solidariedade local, com um desempenho inequívoco, quer na revitalização 

social e cultural do indivíduo, quer na identificação e capacidade de resposta às 

necessidades concretas e quotidianas, sendo por isso os interlocutores 

privilegiados do Município na interação com a população do Concelho. -----------  

Para reforçar e potenciar este relacionamento o Município de Loures deve 

qualificar e regular os procedimentos inerentes, racionalizando os recursos 

disponíveis e clarificando os critérios que sustentam e lhes permitem o acesso.   

Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, no artigo 23.º, n.º 2, alínea h), no artigo 25.º, n.º 1, alínea g) e no 

artigo 33.º, n.º 1, alíneas k), o, u) e v), todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

dezembro, compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à Assembleia 

Municipal o presente Regulamento, uma vez que se trata de um instrumento 

com eficácia externa. ------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- CAPÍTULO I  ------------------------------------------  

------------------------------------- DISPOSIÇÕES GERAIS  ----------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 1.º  ---------------------------------------------  

-------------------------------------------- Lei habilitante  -----------------------------------------  

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 63.º, 

112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, conjugados com 

o estabelecido nos artigos 23.º, n.º 2, alínea h), 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º, n.º 

1, alíneas k), o), u) e v) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------  

---------------------------------------------- Artigo 2.º  ----------------------------------------------  

---------------------------------- Objeto e âmbito de aplicação  -------------------------------  

1. O presente Regulamento define os procedimentos e critérios utilizados pelo 

Município de Loures na atribuição de apoios às diversas entidades e 

organismos legalmente constituídos e que prossigam fins de interesse público 

municipal, designadamente, associações sem fins lucrativos, instituições 

particulares de solidariedade social ou outras que exerçam a sua atividade na 

área social. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os apoios previstos no presente Regulamento destinam-se às entidades do 

setor cooperativo e social que integram a economia social portuguesa, 
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legalmente constituídas e com sede e atividades no Município de Loures, ou 

seja, as associações de solidariedade social, as cooperativas de solidariedade 

social credenciadas nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 7/98, de 15 de 

janeiro, as associações mutualistas ou de socorros mútuos, as fundações de 

solidariedade social, as irmandades da misericórdia, os centros sociais e 

paroquiais e as Cáritas diocesanas e paroquiais, adiante designadas 

unicamente por Instituições.---------------------------------------------------------------------  

3. Poderão ser concedidos apoios no âmbito de aplicação do presente 

Regulamento às Instituições que, não tendo sede no concelho de Loures, 

desenvolvam ações de reconhecido interesse para os munícipes há pelo 

menos um ano, podendo ainda ser concedidos apoios às Instituições que 

desenvolvam ações de reconhecido interesse para os munícipes há menos de 

um ano, sendo para este efeito necessária aprovação através de deliberação 

da Câmara Municipal.   ---------------------------------------------------------------------------  

4. Excluem-se do âmbito de aplicação do presente Regulamento os apoios 

estabelecidos em acordos e/ou protocolos com objetivos específicos de 

viabilização de equipamentos sociais, nomeadamente nos Protocolos de 

Cedência de Instalações Municipais. ---------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 3.º  ---------------------------------------------  

---------------------------------------------- Conceitos  ---------------------------------------------  

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, considera-se: -----------------  

Resposta social formal – Conjunto de atividades desenvolvidas em serviços 

e/ou equipamentos sociais para apoio a pessoas e famílias, envolvendo a 

participação e colaboração de diferentes organismos da administração central, 

das autarquias locais, das Instituições Particulares de Solidariedade Social e de 

outras instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos de reconhecido 

interesse público, com licença de funcionamento por parte do Instituto de 

Segurança Social; ----------------------------------------------------------------------------------  

Utente – Pessoa que utiliza bens ou serviços públicos, privados ou da rede 

privada solidária; -----------------------------------------------------------------------------------  

Trabalhador – Pessoa que exerce uma função remunerada em 

estabelecimento público, particular ou na rede privada solidária;---------------------  

Atividade regular – Atividade não lucrativa, que se desenvolve ou é promovida 

pela instituição semanalmente/diariamente/mensal podendo assumir carácter 

lúdico-recreativa (ateliers de pintura e de desenho, grupo de dança); desportiva 
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(ginástica, jogos/atividades de manutenção da forma física), social (passeios, 

caminhadas, jogos/atividades de animação geral) e intelectual/formativa (aulas 

abertas, ações sessões de sensibilização/esclarecimento); ---------------------------  

Equipamentos – Conjunto de objetos ou instalações necessários para o 

exercício de uma atividade ou de uma função; --------------------------------------------  

Mobiliário – Conjunto de móveis, peças ou equipamentos com determinadas 

características e destinado a um fim específico; ------------------------------------------  

Obras de conservação - Obras destinadas a manter uma edificação nas 

condições existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação ou 

alteração, designadamente as obras de restauro, reparação ou limpeza. ---------  

----------------------------------------------- Artigo 4.º  ---------------------------------------------  

----------------------------------- Natureza e tipo dos apoios  ---------------------------------  

1. Os apoios a conceder poderão ser de natureza: -----------------------------------  

a) Financeira – Financiamento municipal às Instituições;  --------------------------  

b) Material e logística – Cedência temporária ou definitiva por parte do 

Município de bens necessários ao funcionamento e atividade das 

Instituições. -----------------------------------------------------------------------------------  

2. Os apoios previstos no presente Regulamento assumirão um dos 

seguintes tipos: ----------------------------------------------------------------------------------  

a) Apoio ao funcionamento; ------------------------------------------------------------------  

b) Apoio a atividades regulares;  -----------------------------------------------------------  

c) Apoio à aquisição de equipamentos e mobiliário; ----------------------------------  

d) Apoio à aquisição de viaturas; -----------------------------------------------------------  

e) Apoio à realização de obras de conservação de imóveis; -----------------------  

f) Apoio à realização de obras de construção e de adaptação de imóveis. ----  

---------------------------------------------- Artigo 5.º  ----------------------------------------------  

---------------------------------------- Limites dos apoios  ---------------------------------------  

A atribuição dos apoios previstos no presente Regulamento não constitui 

obrigação legal do Município de Loures, estando os mesmos sempre 

condicionados à disponibilidade financeira e correspondente inscrição nas 

Grandes Opções do Plano do Município. ----------------------------------------------------  

-------------------------------------------- CAPÍTULO II  ------------------------------------------  

----------------------------------------- TIPOS DE APOIO  ---------------------------------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO I  ---------------------------------------------  

-------------------------------- APOIO AO FUNCIONAMENTO  ------------------------------  
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----------------------------------------------- Artigo 6.º  ---------------------------------------------  

------------------------------------- Apoio ao funcionamento  -----------------------------------  

1. Numa estratégia de valorização e promoção das instituições, e ciente de que 

o desempenho destas é marcado por especificidades de carácter 

organizacional, social e cultural que influenciam quer o tipo de respostas 

sociais, quer a própria dinâmica de funcionamento, o Município de Loures 

presta apoio financeiro a cada Instituição, correspondente à totalidade dos 

valores da comparticipação fixa e da comparticipação variável, a atribuir no 

decurso do segundo trimestre de cada ano, após deliberação pela Câmara 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A comparticipação anual fixa a atribuir tem o valor de € 1.000,00 (mil euros), 

sendo comum a todas as Instituições. --------------------------------------------------------  

3. A comparticipação anual variável assenta em critérios quantitativos do 

desempenho, nomeadamente, o número de respostas sociais formais 

prestadas, o número de utentes abrangidos por resposta social formal, e o 

número de trabalhadores, sendo o total a atribuir a cada Instituição 

correspondente à soma dos valores aferidos, tendo por referência as verbas 

definidas por critério, a saber: ------------------------------------------------------------------  

a) €200,00 (duzentos euros) por cada resposta social formal prestada; --------  

b) €50,00 (cinquenta euros) por cada dez utentes em resposta social formal, 

até ao limite da capacidade licenciada; -----------------------------------------------  

c) €50,00 (cinquenta euros) por cada dez trabalhadores. ---------------------------  

4. Poderão ser objeto de avaliação anual os montantes mencionados no 

presente artigo, por despacho do Presidente da Câmara, emitido até 30 de 

novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 7.º  ---------------------------------------------  

----------------------------------- Apoio a atividades regulares --------------------------------  

1. Entende-se por atividades regulares aquelas que são desenvolvidas com 

periodicidade e que integram o plano anual de cada Instituição, com vista à 

concretização dos objetivos que lhe são inerentes no âmbito da promoção do 

bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades. -------------  

2. O Município de Loures presta apoio financeiro às Instituições para a 

implementação e/ou desenvolvimento de atividades regulares, a ser atribuído 

no decurso do segundo trimestre de cada ano, a par do apoio financeiro ao 
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funcionamento referido no artigo 6.º do presente Regulamento, após 

deliberação pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------  

3. A comparticipação a atribuir obedece aos seguintes montantes:  ----------------  

a) €200,00 (duzentos euros) de uma a três atividades regulares; ----------------  

b)€350,00 (trezentos e cinquenta euros) de quatro a seis atividades 

regulares; ----------------------------------------------------------------------------------------  

c) €500,00 (quinhentos euros) a partir de sete atividades regulares. ------------  

4. O Município presta apoio material e logístico às atividades regulares, através 

da cedência temporária ou definitiva dos recursos existentes e disponíveis, 

desde que formalmente solicitado, através de preenchimento de formulário 

próprio, excetuando a cedência de viaturas municipais de transporte de 

passageiros, cujos critérios se encontram definidos em regulamento municipal.  

5. As atividades pontuais, decorrentes da oportunidade e por conseguinte não 

incluídas em plano anual, poderão ser objeto de apoio material e logístico, 

devendo ser formalmente solicitado, através de preenchimento de formulário 

próprio, com a antecedência mínima de 40 dias da data de realização da 

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

----------------------------------------------- Artigo 8.º  ---------------------------------------------  

--------------------- Montante máximo para apoio ao funcionamento  -------------------  

A soma do apoio ao funcionamento e do apoio a atividades regulares não pode 

ultrapassar o limite máximo de € 5.000,00 (cinco mil euros). --------------------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO II  --------------------------------------------  

------------------------ APOIO FINANCEIRO AO INVESTIMENTO  ----------------------  

----------------------------------------------- Artigo 9.º  ---------------------------------------------  

--------------------- Apoio à aquisição de equipamentos e mobiliário  -------------------  

1. O Município de Loures atribui apoio financeiro às Instituições, no montante 

máximo de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado à 

comparticipação da despesa realizada com a aquisição de equipamentos, 

designadamente, eletromecânico, hoteleiro, informático, telecomunicações e 

mobiliário, necessários ao funcionamento e à prestação das respostas sociais. 

2. A Instituição que beneficie deste apoio financeiro, não poderá voltar a 

usufruir do mesmo durante um período de dois anos, salvo exceções 

devidamente fundamentadas, sujeitas a deliberação da Câmara Municipal. ------  



 

                                                                                                                                            

49/154 

 

 

                                                                                                                                      27ª Reunião Ordinária - 2018-12-05 

3. Para a candidatura a este apoio as Instituições devem dirigir ao Município 

formulário próprio, acompanhado dos documentos comprovativos da aquisição 

do material e da despesa efetuada. -----------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 10.º  --------------------------------------------  

---------------------------------- Apoio à aquisição de viaturas  -------------------------------  

1. O Município de Loures atribui apoio financeiro às Instituições destinado à 

comparticipação da despesa realizada com a aquisição de viaturas ligeiras – 

automóveis de passageiros ou mistos e carrinhas até 9 lugares e/ou adaptadas 

para transporte de pessoas com dificuldade de locomoção ou cadeira de rodas 

– e viaturas pesadas de passageiros, necessárias ao funcionamento e à 

prestação de respostas sociais. ----------------------------------------------------------------  

2. Para a aquisição de viaturas ligeiras, a comparticipação financeira do 

Município é de 50% da despesa realizada pela Instituição, não podendo 

ultrapassar o limite máximo de €5.000,00 (cinco mil euros). ---------------------------  

3. Para a aquisição de viaturas pesadas de passageiros, a comparticipação 

financeira do Município é de 50% da despesa realizada pela Instituição, não 

podendo ultrapassar o limite máximo de €10.000,00 (dez mil euros). ---------------  

4. A Instituição que beneficie deste apoio financeiro não poderá voltar a usufruir 

do mesmo durante um período de quatro anos, salvo exceções devidamente 

fundamentadas, sujeitas a deliberação da Câmara Municipal. ------------------------  

5. Para a candidatura a este apoio, as Instituições devem dirigir ao Município 

formulário próprio, acompanhado dos documentos comprovativos da aquisição 

da viatura e da despesa efetuada.  ------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 11.º  ---------------------------------------------  

----- Alienação, doação e oneração de equipamentos, mobiliário e viaturas  ------  

1. Os equipamentos, mobiliário e viaturas adquiridos com o apoio do Município 

ao abrigo do presente Regulamento, não poderão ser alienados, doados ou 

onerados de qualquer forma, pelo período de quatro anos, após a sua 

aquisição, salvo acordo expresso do Município. -------------------------------------------  

2. O incumprimento do disposto no n.º 1 dará lugar à exclusão liminar de 

qualquer candidatura a apoios para os mesmos fins nos oito anos seguintes. ---  

---------------------------------------------- Artigo 12.º  --------------------------------------------  

---------------- Apoio à realização de obras de conservação de imóveis  -------------  

1. O Município de Loures atribui apoio financeiro às Instituições, 

correspondente a 50% da despesa realizada, não podendo ultrapassar o limite 
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máximo de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), para comparticipação da 

despesa realizada com a realização de obras de conservação em imóveis 

destinados à utilização como equipamento social.----------------------------------------  

2. A Instituição que beneficie deste apoio financeiro não poderá voltar a usufruir 

do mesmo durante um período de três anos.  ----------------------------------------------  

3. Para a candidatura a este apoio as Instituições devem dirigir ao Município 

formulário próprio, acompanhado dos seguintes elementos:  --------------------------  

a) Orçamento e memória descritiva da obra a realizar; ------------------------------  

b) Licenças e autorizações exigidas por lei, consoante o tipo de obra a 

realizar.   -------------------------------------------------------------------------------------  

4. Estão excluídas da atribuição deste tipo de apoio, as Instituições que tenham 

celebrado com o Município Protocolos de Cedência das Instalações, 

encontrando-se a exercer a sua atividade em imóveis municipais.  -----------------  

5. O apoio financeiro em apreço será objeto de deliberação pela Câmara 

Municipal, ficando a sua efetivação dependente da apresentação dos 

documentos comprovativos das despesas havidas com a realização da obra. ---  

--------------------------------------------- Artigo 13.º  ---------------------------------------------  

----- Apoio à realização de obras de construção e de adaptação de imóveis  -----  

1. O Município de Loures atribui apoio financeiro às Instituições destinado à 

comparticipação da despesa realizada com a realização de obras de 

construção e/ou de adaptação de imóveis destinados à utilização como 

equipamento social.  ------------------------------------------------------------------------------  

2. A comparticipação financeira do Município é de 25% da despesa realizada 

pela Instituição, não podendo ultrapassar o limite máximo de €100.000,00 (cem 

mil euros), salvo exceções devidamente fundamentadas, sujeitas a deliberação 

da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

3. A Instituição que beneficie deste apoio financeiro não poderá voltar a usufruir 

do mesmo durante um período de quatro anos.  ------------------------------------------  

4. O apoio financeiro em apreço será objeto de deliberação pela Câmara 

Municipal, sendo atribuído mediante a celebração de contrato-programa, 

devendo respeitar os termos do apoio a atribuir, bem como especificar o tipo e 

a forma de pagamento.  --------------------------------------------------------------------------   

5. A apreciação dos pedidos deste tipo de apoio é efetuada com base nos 

seguintes critérios: ---------------------------------------------------------------------------------  
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a) Grau de prioridade do equipamento social de acordo com o identificado 

nos documentos de planeamento e diagnóstico sociais do Concelho; -------  

b) Inexistência de recursos no mesmo território que respondam às 

necessidades ou que estes já se encontrem esgotados; ------------------------  

c) Capacidade de sustentabilidade do equipamento social; ------------------------  

d) Capacidade de autofinanciamento e de acesso a outras fontes de 

financiamento. -------------------------------------------------------------------------------  

6. Para a candidatura a este apoio as Instituições devem dirigir ao Município 

formulário próprio, acompanhado dos seguintes documentos:  -----------------------  

a) Orçamento e memória descritiva da obra a realizar; ------------------------------  

b) Licenças e autorizações exigidas por lei, consoante o tipo de obra a 

realizar.  ---------------------------------------------------------------------------------------   

7. As Instituições deverão apresentar os documentos comprovativos das 

despesas havidas com a realização da obra. ----------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 14.º  ---------------------------------------------  

------------- Montantes máximos para apoio financeiro ao investimento  -------------  

1. Serão fixados, todos os anos, por despacho do Presidente da Câmara, 

emitido até 30 de novembro, os montantes máximos para o apoio financeiro ao 

investimento, por tipo de apoio. ----------------------------------------------------------------  

2. Se o valor fixado nos termos do número anterior for insuficiente para 

atribuição de apoio a todas as candidaturas, o mesmo será distribuído 

proporcionalmente pelas mesmas.  -----------------------------------------------------------  

------------------------------------------ CAPÍTULO III  --------------------------------------------  

------------- CONTROLO E AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS APOIOS  ----------  

--------------------------------------------- Artigo 15.º  ---------------------------------------------  

----------------------- Confirmação e atualização dos documentos  ----------------------  

1. Os dados constantes do requerimento do pedido de apoio podem, a todo o 

tempo, ser confirmados.  -------------------------------------------------------------------------  

pelo Município de Loures junto de qualquer entidade pública ou privada. ---------  

2. Sempre que se verifiquem alterações aos documentos solicitados, é 

obrigação da Instituição que solicita o apoio proceder à atualização dos dados 

junto dos serviços municipais.   ----------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 16.º  ---------------------------------------------  

----------------------------- Avaliação da aplicação dos apoios  -----------------------------  
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1. As Instituições apoiadas devem, no final da realização da atividade ou 

intervenção, apresentar relatório de execução acompanhado dos elementos 

comprovativos da mesma, tendo como objetivo aferir os resultados obtidos com 

o apoio concedido. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Quando a atividade ou intervenção apoiada tiver uma duração superior a um 

ano, as Instituições deverão apresentar um relatório intercalar até ao final de 

cada ano civil, com a explicitação das ações já realizadas. ----------------------------  

3. Para apreciação da correta aplicação dos apoios concedidos, o Município 

reserva-se o direito de, a todo o tempo, solicitar a apresentação de relatórios 

com explicitação dos resultados alcançados. ----------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 17.º  ---------------------------------------------  

-------------------------------------------- Fiscalização  -------------------------------------------  

Compete ao Município de Loures fiscalizar a execução das ações das 

Instituições realizadas no âmbito dos apoios prestados, podendo realizar, para 

o efeito, inspeções, inquéritos e sindicâncias. ---------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 18.º  ---------------------------------------------  

----------------------------- Incumprimento, rescisão e sanções  ----------------------------  

1. As Instituições beneficiárias obrigam-se a aplicar o apoio financeiro recebido 

exclusivamente para os fins que determinam a sua concessão, sob pena de 

rescisão imediata do apoio concedido por parte do Município de Loures e 

devolução dos montantes recebidos.  --------------------------------------------------------  

2. Verificando-se incumprimento nos termos do número anterior, as Instituições 

ficam impossibilitadas de se candidatarem a novos apoios durante três anos. ---  

3. Os apoios financeiros que não forem pagos pelo Município no ano civil a que 

dizem respeito, por motivos imputáveis à Instituição, não transitam para o ano 

civil seguinte, perdendo a Instituição o direito aos mesmos. ---------------------------  

-------------------------------------------- CAPÍTULO IV  -----------------------------------------  

------------------------ DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  -----------------------  

--------------------------------------------- Artigo 19.º  ---------------------------------------------  

-------------------------------- Apresentação das candidaturas  ------------------------------  

1. A candidatura das Instituições aos apoios deverá ser efetuada junto do 

Município de Loures, de 1 de janeiro a 15 de fevereiro de cada ano, através do 

preenchimento de formulários que constituem o Anexo I ao presente 

Regulamento, sendo as mesmas aprovadas até 30 de abril. --------------------------  
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2. Os formulários definem os fins a que se destinam os apoios, sendo 

obrigatoriamente instruídos com os elementos neles indicados.----------------------  

3. O Município de Loures reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos que 

considere relevantes para completar a análise do pedido de apoio.  ----------------  

---------------------------------------------- Artigo 20.º  --------------------------------------------  

------------------------------- Duplicação de apoios financeiros  -----------------------------  

Salvo situações excecionais, devidamente fundamentadas, as Instituições não 

podem acumular apoios financeiros que visem a realização do mesmo fim. ------  

--------------------------------------------- Artigo 21.º  ---------------------------------------------  

------------------------------ Publicitação dos apoios municipais  ---------------------------  

1. As Instituições beneficiárias, nos termos do presente Regulamento, ficam 

obrigadas a publicitar o apoio recebido através de menção expressa “Com o 

apoio da Câmara Municipal de Loures” e a inclusão do respetivo logótipo, em 

todos os suportes gráficos usados para a promoção e/ou divulgação do 

funcionamento e atividade, nos bens adquiridos e nas intervenções físicas 

realizadas, bem como em toda a informação difundida nos diversos meios de 

comunicação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os apoios concedidos serão publicitados pelo Município nos termos da lei, 

designadamente na página da internet da Câmara Municipal de Loures e no 

Jornal Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 22.º  --------------------------------------------  

------------------------ Dever de colaboração e falsas declarações  ----------------------  

1. As Instituições que recebam apoios ao abrigo do presente Regulamento têm 

o dever de colaboração com o Município de Loures, disponibilizando todos os 

elementos por este solicitados sobre as ações apoiadas. ------------------------------  

2. As Instituições que não disponibilizem os elementos referidos no número 

anterior ficam impedidas de receber qualquer apoio por parte do Município de 

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

3. As Instituições que dolosamente prestem falsas declarações, com o intuito 

de receberem apoios, terão que devolver as importâncias indevidamente 

recebidas e serão penalizados por um período que poderá ir até três anos, 

durante o qual não poderão receber qualquer apoio, direta ou indiretamente, 

por parte do Município de Loures. -------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 23.º  --------------------------------------------  

--------------------------------------- Dúvidas e omissões  --------------------------------------  
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Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do 

presente Regulamento, que não possam ser resolvidas com recurso aos 

critérios legais de interpretação e integração das lacunas, serão resolvidas por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures. ----------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 24.º  ---------------------------------------------  

----------------------------------------- Regime transitório  ---------------------------------------  

Mantém-se em vigor a atribuição de apoios já aprovados à data da entrada em 

vigor do presente Regulamento. ---------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 25.º  ---------------------------------------------  

------------------------------------------ Entrada em vigor  ---------------------------------------  

O presente Regulamento entra em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua 

publicação no Diário da República. (…)” ----------------------------------------------------  

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:  Senhores Vereadores, algumas 

considerações sobre esta matéria. Em primeiro lugar, a aprovação deste 

Regulamento constitui um avanço positivo na transparência e na atribuição de 

apoios às instituições sociais. Não que tenha havido arbitrariedade até aqui. 

Mas, é muito importante a existência de um Regulamento que permite a todos 

saberem com o que contam, a previsibilidade do tipo de apoios a que podem 

aceder, ao mesmo tempo que todos conhecem os critérios pelos quais são 

atribuídos os apoios à sua instituição e a todas as outras. É uma mais valia que 

não se deve desprezar e devemos valorizar, e é a primeira vez que o Município 

vai ter este Regulamento. Penso que é uma importante decisão. --------------------  

Este Regulamento é correspondido, igualmente, se o Orçamento for aprovado 

na Assembleia Municipal, por um acréscimo de dotação para a sua execução, 

que mais que triplica em relação àquilo que está a ser atribuído no ano de dois 

mil e dezoito. Penso que isto é importante, e corresponde à vontade da 

Câmara em acompanhar um novo instrumento regulatório com um impulso 

financeiro a estes apoios.  -----------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, este Regulamento constitui, na proposta que hoje é 

apresentada, o resultado de um trabalho conjunto e bastante pormenorizado de 

participação das entidades da área social. Algumas das instituições 
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apresentaram propostas, que foram devidamente analisadas, e como tinha 

ficado combinado em reunião de Câmara com as forças políticas, procurou-se 

encontrar, como aconteceu, pontos de equilíbrio e de consenso entre as 

diferentes perspetivas sobre esta matéria. Aliás, devo dizer, que em grande 

medida havia consonância em relação àquilo que estava proposto, e depois 

fizemos acertos e melhorias em relação a esta matéria.  -------------------------------  

Algumas das alterações que foram incluídas nesta discussão procuram 

responder a situações atípicas, permitindo que elas sejam apoiadas para além 

do que está no Regulamento, ou não estando contempladas no Regulamento, 

por deliberação da Câmara Municipal. Portanto, envolvendo o órgão Câmara 

Municipal nessa decisão, procurando com isso não fechar a porta a situações 

que não estando previstas no Regulamento, possam ter interesse para o nosso 

concelho e para o trabalho das instituições sociais.  -------------------------------------  

Quero valorizar, também, que se estabelece no Regulamento um apoio fixo 

que aumentou em relação à proposta inicial, mas privilegiando, também, o 

apoio em função da atividade. É este equilíbrio que se encontrou e que deve 

ser valorizado.  Ou seja, a existência de um apoio fixo que se aplica por igual a 

todas as entidades, para que mesmo aquelas que têm menos atividade tenham 

um determinado apoio, e saibam qual é. Mas, ao mesmo tempo, valorizar 

aqueles que dão mais respostas sociais, e que devem merecer um maior apoio 

por parte da autarquia.  ---------------------------------------------------------------------------  

A proposta que se encontra na reunião de Câmara foi alterada e distribuída aos 

senhores Vereadores, pela seguinte razão: fui informado, ontem, pelo senhor 

Presidente da Assembleia Municipal que foi decidido, em conferência de 

representantes, que não haverá nova reunião da Assembleia Municipal este 

mês de dezembro, perspetivando-se uma próxima reunião para o dia 

dezassete de janeiro. Isso significou uma alteração nos prazos para a entrega 

das propostas, porque o prazo para entrega das propostas era até quinze de 

fevereiro neste Regulamento, e temos o mesmo problema com o outro 

Regulamento. Ora, se a aprovação na Assembleia Municipal acontecer a 

dezassete de janeiro é ainda necessário fazer a sua publicação em Diário da 

República, e o que se propõe é um prazo transitório para o ano de dois mil e 

dezanove, que acomode esta alteração de calendário.  --------------------------------  

Finalmente, quero valorizar a presença de vários dirigentes de instituições 

sociais na presente reunião. Muitos deles participaram nesta discussão com o 
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seu contributo e com o seu conhecimento da realidade e, também, dos 

dirigentes e técnicos do Município que foram os construtores da base e do 

trabalho deste Regulamento que foi bastante discutido.  -------------------------------  

Penso que este documento corresponde a um amplo consenso em matéria de 

apoio às instituições sociais, a um acréscimo de apoio, e a um apoio mais 

transparente e definido “à priori”, em relação aos critérios que estão 

estabelecidos. O que será uma vantagem para a gestão do Município e, 

certamente, também para a gestão das instituições sociais.  --------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA RITA LEÃO: A bancada do Partido Socialista 

gostaria de deixar uma nota, indo ao encontro das palavras do senhor 

Presidente, de congratulação por ter sido parte interveniente neste processo. 

Um processo de consulta que reuniu não só as instituições, mas todas as 

forças políticas que quiseram melhorar o documento, e ser parte integrante na 

sua execução.  --------------------------------------------------------------------------------------  

O Partido Socialista não poderia estar longe do grupo de trabalho criado em 

prol das instituições do nosso concelho, porque se defendemos que as Juntas 

de Freguesia, na nossa opinião, são a excelência na proximidade com as 

pessoas, são o primeiro contato a que as pessoas recorrem, também as 

instituições são as que dão a resposta exata, conhecem o terreno e as 

dificuldades. Por isso, não temos dúvidas em apoiar e colaborar com as 

instituições, que também têm de trabalhar em conjunto com as forças políticas 

e, sobretudo, com o Município.  ----------------------------------------------------------------  

Assim, o Partido Socialista quer deixar registado o seu empenho e a sua 

dedicação neste grupo de trabalho, e congratula-se porque setenta por cento 

das propostas que apresentou na elaboração e discussão do documento foram 

aceites.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, pese embora não seja o nosso documento no seu todo, queremos 

congratular-nos e dizer que temos total disponibilidade para trabalhar, sempre 

no pressuposto da melhoria de vida das pessoas.  ---------------------------------------  

Quero deixar, ainda, uma nota, sobre o que também foi referido pelo senhor 

Presidente, quanto ao funcionamento das instituições sociais. É verdade que o 

seu valor inicial não era este que é apresentado, porque era de setecentos e 

cinquenta euros, e esta proposta hoje refere, no seu artigo sexto “Apoio ao 

funcionamento”, o valor de mil euros. O Partido Socialista propôs mil e 
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quatrocentos euros, e deixamos aqui o lamento por não termos conseguido 

chegar a este valor, sobretudo por considerarmos que no “Apoio ao 

funcionamento” estaríamos a ajudar as instituições de menor dimensão, mas 

que dão respostas sociais em determinados locais do concelho. A média das 

instituições têm pelo menos quatro respostas sociais, quarenta utentes, dez 

funcionários e envolvem mais de quatro atividades regulares. Portanto, seria 

um incentivo de apoio e de estímulo a todas essas instituições, para poderem 

continuar a colaborar com o Município neste trabalho. Ainda assim, é com 

muito agrado que nos envolvemos neste Regulamento que é hoje apresentado.  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, começo por 

referir que o Partido Social Democrata não participou tanto nas conversações 

do Grupo de Trabalho, por um problema de comunicação, o que não é 

desculpa para a nossa não participação.  ---------------------------------------------------  

Consideramos este documento satisfatório, porque vai no bom caminho quanto 

às necessidades das instituições de apoio social, beneficia em muito a 

economia social que estas entidades criam e permite, também, um melhor 

serviço social. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Na nossa opinião, é evidente que este documento não vai tão longe como 

devia ir. Pensamos que o Município poderia ter ido muito mais longe, 

nomeadamente, em relação às verbas e aos valores, em concreto, em algumas 

áreas. No entanto, concordamos com o senhor Presidente quando refere que 

este documento vem no caminho de uma maior transparência na definição dos 

critérios e de mais exigência aos dirigentes das instituições, para que o 

Município possa atribuir estas verbas e estes apoios de uma forma mais 

consciente.  ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:  Agradeço as palavras de todos e 

penso que foi um trabalho muito frutífero, que demorou um pouco mais de 

tempo, mas que valeu a pena.  -----------------------------------------------------------------  

Quero, ainda, fazer referência quanto às questões que foram muito discutidas, 

quer em relação ao valor fixo por instituição, como referiu a senhora Vereadora 

Rita Leão, quer em relação a outros valores. Houve quanto a estas questões 

várias opiniões, como é normal, mas temos de entender este Regulamento 

como um documento que se aplica à distribuição de um montante financeiro. 
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Portanto, o montante financeiro será definido em cada ano, e será o montante 

que existe para aquele ano. O que significa que na aplicação do Regulamento, 

se aumentarmos uma linha de apoio, estamos a retirar esse valor a outra.  ------  

Ora, o que procurámos fazer neste documento foi um equilíbrio, porque a 

proposta inicial era de setecentos e cinquenta euros, o Partido Socialista 

propôs mil e quatrocentos euros, e o que ficou no Regulamento foram mil 

euros. Poderiam ter sido mil e quatrocentos, mas isso significava que nas 

outras rubricas haveriam menos recursos.  -------------------------------------------------  

Penso que, sem desvalorizar a necessidade das instituições mais pequenas e 

com menos respostas, não podemos tratar de forma idêntica aquelas que dão 

respostas e as que não dão. Como o exemplo que a senhora Vereadora Rita 

Leão deu, porque se é uma instituição que dá uma resposta, no concreto, terá 

apoio pela atividade, e não só pela verba fixa.  --------------------------------------------  

Este é o equilíbrio possível neste momento. Penso que é um bom equilíbrio, e 

valorizo muito a participação de todos nesta matéria.  ----------------------------------   

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------  

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

 --------------------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO  ----------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA RITA LEÃO: Nunca é de mais realçar que as 

Instituições Sociais têm assumido uma posição de enorme preponderância no 

estabelecimento e desenvolvimento de um vasto conjunto de respostas sociais, 

em toda a área geográfica do Concelho de Loures, alicerçadas nos valores da 

solidariedade social e desenvolvidas tendo por base um modelo de 

proximidade, consubstanciado numa abordagem humanista e 

consequentemente mais benéfica para aqueles que delas necessitam. Para 

além da importância anteriormente referida, elas adquirem também uma 

especial importância na dinamização da economia local, economia essa que é 

das pessoas, para as pessoas e que respeita a comunidade. -------------------------  

De acordo com o disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 

12 de setembro é competência material da Câmara Municipal “Participar na 

prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
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vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração 

central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições 

constantes em regulamento municipal”. -----------------------------------------------------  

Assim, na 20.ª Reunião Ordinária de 01/08/2018 da Câmara Municipal de 

Loures, foi apresentado e aprovado por unanimidade, submeter à discussão 

pública o Regulamento Municipal para Apoio às Instituições Sociais.  --------------  

O Partido Socialista ciente da sua responsabilidade na Área Social, tendo disso 

dado provas num passado recente, onde nunca neste município se viu um 

investimento tão grande, quer em construção de equipamentos, quer em 

empregabilidade no terceiro setor, bem como na disponibilização de respostas 

sociais às franjas de população mais vulneráveis e numa perspetiva 

construtiva, atendendo ao forte conhecimento que tem no que concerne às 

dinâmicas, capacidades e constrangimentos das múltiplas instituições que 

desenvolvem a sua atividade no Município, apresentou um conjunto de 

alterações que  considerava importantes, com o objetivo de melhorar 

substancialmente o regulamento, para que este, para além de,  objetivo, justo e 

criterioso, fosse ao encontro das necessidades sentidas pela Instituições 

Socias e contribuindo para que estas ficassem dotadas de mais e melhores 

meios, tendo em vista a prossecução dos seus objetivos. ------------------------------  

No computo geral das sugestões de alteração por nós apresentadas 70% delas 

foram atendidas, o que de alguma forma mostra não só o real saber que temos 

sobre esta matéria, mas também o reconhecimento que o executivo viu nas 

nossas propostas, dado o seu elevado grau de adaptabilidade à realidade 

social do Município, bem como da sua exequibilidade. ----------------------------------  

Contudo, pensamos que se poderia ter ido mais longe e em especial no que diz 

respeito à comparticipação financeira para o apoio à atividade, não por falta de 

insistência da nossa parte, mas sim por manifesta ausência de vontade do 

executivo que optou por insistir numa visão economicista de compressão, não 

dando um sinal de querer beneficiar as instituições de menor dimensão que 

certamente iriam com toda a certeza ter um outro incentivo para a melhoria do 

seu trabalho, por vezes não tão profícuo como desejável, fruto dos 

constrangimentos financeiros de que padecem. -------------------------------------------  

Muito gostaríamos de ter votado favoravelmente esta proposta, mas pelas 

razões anteriormente expostas, ela apenas merece a nossa abstenção. ----------  
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O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: A minha intervenção constitui 

declaração de voto neste ponto. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 534/2018- SUBSCRITA 

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

SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO-PROGRAMA COM A GESLOURES - GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA, RELATIVO AO ANO 

ECONÓMICO DE 2019  --------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 

(GesLoures), presta serviços de interesse geral nos quatro esquipamentos 

municipais cuja gestão lhe está cometida; ----------------------------------------------  

B. A aprovação dos contratos programa previstos no artigo 47.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, constitui competência da Assembleia Municipal, 

a exercer mediante proposta da Câmara Municipal;  --------------------------------  

C. A GesLoures, propôs à Câmara Municipal através de ofício n.º 0321/PCA, 

de 27/11/2018, a celebração de um contrato-programa, aprovada na 

reunião do Conselho de Administração de 26/11/2018, tendo junto o 

competente parecer do Fiscal Único da empresa, nos termos da alínea c) 

do n.º 6 do artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.  ----------------------  

Tenho a honra de propor que: ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do n.º 5 do artigo 47.º da Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto, na redação atual, conjugado com a alínea ccc) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a celebração do Contrato-

Programa com a GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda., para o ano económico de 2019, conforme minuta em anexo 

à presente proposta de deliberação. (…)” ---------------------------------------------------  

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

----------------------------------- “CONTRATO-PROGRAMA  ---------------------------------  

----------------------------- ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES  ---------------------------  

--------------------------------------------------- E  ---------------------------------------------------  
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------------------------------------- A GESLOURES, E.M.  --------------------------------------  

---------------- NO ÂMBITO DA LEI N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO,  --------------  

--------------------------------- RELATIVO AO ANO DE 2019  -------------------------------  

SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INTERESSE GERAL, NO CONTEXTO DA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS 

DESPORTIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MUNICIPAL 

--------------------------------------------- Preâmbulo  --------------------------------------------  

A promoção e apoio ao desenvolvimento do desporto, consubstanciados na 

criação de condições de prática desportiva para os munícipes, com qualidade, 

são atribuições das autarquias na prossecução dos interesses próprios, 

comuns e específicos das populações respetivas.  ---------------------------------------  

No âmbito da política da Câmara Municipal para a gestão dos seus 

equipamentos desportivos, cumpre concretizar uma política de programas com 

fins educativos, desportivos e sociais, de modo a possibilitar a um maior 

número de pessoas e de instituições a utilização dos quatro equipamentos 

desportivos municipais sob gestão da GesLoures, E.M. – Piscinas de Loures, 

Santo António dos Cavaleiros, Santa Iria de Azóia e Portela – e, 

consequentemente, aumentar o número de praticantes desportivos e elevar o 

nível desportivo no concelho.  ------------------------------------------------------------------  

O investimento preconizado na melhoria da acessibilidade aos equipamentos e 

serviços, com particular ênfase no reforço de programas e medidas 

especificamente destinadas a grupos ou estratos da população mais 

vulneráveis e/ou para quem a utilização dos equipamentos administrados 

constitua um especial benefício e o concomitante reforço da qualificação das 

diferentes equipas de trabalho em que a empresa se organiza e o reforço das 

condições técnicas, operacionais e de segurança de frequência e de trabalho, 

disponibilizando à comunidade serviços ajustados às suas necessidades e 

interesses, balizados por elevados padrões de qualidade, justifica uma nova 

definição para o enquadramento da comparticipação do Município a prestar à 

empresa em cumprimento do disposto no artigo 47.º do Regime Jurídico da 

Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto (RJAELPL).  ------------------------------------------------------  

Nestes termos, considerando os objetivos da Câmara Municipal de Loures para 

a área do desporto, de acordo com o espírito da Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto - Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, e nos termos do artigo 
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47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, Lei que define o regime jurídico da 

atividade empresarial local, e considerando também o parecer do Fiscal Único, 

prestado nos termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 25.º da mesma Lei, e que 

fica anexo ao presente contrato;  --------------------------------------------------------------  

Entre:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, com sede na Praça da Liberdade, pessoa coletiva n.º 

501 294 996, adiante designado por Primeiro Outorgante, devidamente 

representado por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente 

da Câmara;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

e  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., com 

sede na Rua António Caetano Bernardo, Loures, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Loures com o n.º 0001/920522, com o capital 

estatutário de € 3.562.000,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil 

euros), adiante designada por Segundo Outorgante ou por GesLoures, E.M., 

representada neste ato por Paulo Jorge Piteira Leão, na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração; -------------------------------------------------  

É celebrado o presente Contrato-Programa que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------- Cláusula Primeira  ---------------------------------------  

------------------------------------------------- Objeto  ----------------------------------------------  

O presente Contrato-Programa tem por objeto, por referência ao ano 

económico de 2019, a cooperação financeira entre os outorgantes no que 

respeita ao subsídio de exploração adequado ao funcionamento dos 

equipamentos desportivos sob gestão da GesLoures E.M., e ao 

desenvolvimento de programas educativos e desportivos, melhor identificados 

no n.º 3 da cláusula 4.ª e no n.º 3 da cláusula 6.º, no quadro das orientações 

estratégicas da autarquia e dos objetivos da empresa. ---------------------------------  

----------------------------------------- Cláusula Segunda  --------------------------------------  

-------------------------------------------- Fundamento  -------------------------------------------  

O presente Contrato-Programa tem por fundamento: ------------------------------------  

a) A prossecução da missão do Município de Loures e do interesse 

público decorrentes da prática, na generalidade, de preços inferiores, 

em média, aos praticados no mercado, e dos descontos aplicados a 

segmentos da população cuja condição ou situação específicas o 
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justifica, no âmbito da política de responsabilidade social prosseguida 

pelos outorgantes, nos quatro equipamentos desportivos municipais 

sob gestão da GesLoures, E.M.;  --------------------------------------------------  

b) A necessidade de garantir o adequado funcionamento dos 

equipamentos desportivos e a sua rentabilização, também no sentido 

da maximização da sua utilização pela comunidade, no âmbito da 

política de desenvolvimento desportivo do Município de Loures. ---------  

----------------------------------------- Cláusula Terceira  ---------------------------------------  

--------------------------------------------- Finalidade  ---------------------------------------------  

O presente Contrato-Programa tem por finalidade: ---------------------------------------  

a) Garantir o cumprimento da opção política do Município de Loures que 

originou a criação da empresa local; ----------------------------------------------  

b) Garantir o cumprimento das orientações estratégicas definidas pelo 

Município de Loures para a GesLoures, E.M., no mandato de 2017 a 

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ Cláusula Quarta  ----------------------------------------  

--- Custo do programa e cálculo para a definição do montante do subsídio à --- 

--------------------------------------------- exploração  --------------------------------------------  

1. Para a prossecução do objeto constante na cláusula primeira será 

concedida pelo Primeiro ao Segundo Outorgante, que a aceita, na qualidade 

de entidade responsável pela gestão de quatro equipamentos desportivos 

municipais, uma comparticipação no valor de 930.000,00€ (novecentos e 

trinta mil euros), assumindo previsionalmente um peso de 29.53% nos 

rendimentos estimados nos Instrumentos de Gestão Previsional para 2019, 

inferior ao limite de 50% legalmente definido.  -----------------------------------------  

2. A verba referida no número anterior tem caráter de subsídio à exploração 

pelas obrigações assumidas na gestão dos equipamentos desportivos e 

carácter de compensação pelas obrigações assumidas na gestão de 

programas, enquadrando-se ambas no âmbito do artigo 47.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto. -------------------------------------------------------------------  

3. A justificação para o subsídio referido no número 1. assenta na política de 

preços definida e aprovada pelo Município de Loures, que inclui descontos 

aplicados a segmentos da população cuja condição ou situação específicas 

o justifica, no âmbito da política de responsabilidade social prosseguida 
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pelos outorgantes, nos quatro equipamentos desportivos municipais sob 

gestão da GesLoures, E.M..  ---------------------------------------------------------------  

4. O Segundo Outorgante assume, pelo presente Contrato Programa, a 

responsabilidade pela execução de uma gestão que procure a 

sustentabilidade económica e financeira e que garanta o cumprimento dos 

instrumentos previsionais de gestão aprovados. --------------------------------------  

5. O cálculo para a definição do montante do subsídio à exploração sustenta-

se no orçamento previsional de custos e proveitos para o exercício de 2019 

e tem por base as características dos seus quatro principais centros de 

custos e de proveitos (com os respetivos centros de resultados) da 

empresa: Piscina Municipal de Loures, Piscina Municipal de Santo António 

dos Cavaleiros, Piscina Municipal de Santa Iria de Azóia e Piscina Municipal 

da Portela.  --------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ Cláusula Quinta  -----------------------------------------  

-------------------------- Regime da Comparticipação Financeira  -------------------------  

1. Para a prossecução do estipulado na cláusula primeira, a comparticipação 

do Primeiro Outorgante, a título de subsídio à exploração, será realizada 

durante o ano de 2019, por pagamentos com periodicidade mensal. -----------  

2. Nos termos do nº 2 do artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, ao 

encargo com o presente contrato corresponde o compromisso n.º 

………....., efetuado com base no cabimento n.º ………....... ----------------------  

------------------------------------------ Cláusula Sexta  ------------------------------------------  

------ Eficácia e eficiência que se pretende atingir com a relação contratual  ------  

1. O Segundo Outorgante deve garantir que, em dezembro de 2019, são 

atingidas as metas indicadas no Anexo, no âmbito da prestação de 

serviços, com qualidade, nas Piscinas Municipais sob gestão da GesLoures, 

E.M.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O Segundo Outorgante cumpre os preços definidos e aprovados pelo 

Município de Loures, que incluem descontos aplicados a segmentos da 

população cuja condição ou situação específicas o justifica, no âmbito da 

política de responsabilidade social prosseguida pelos outorgantes, nos 

quatro equipamentos desportivos municipais sob gestão da GesLoures, 

E.M.. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. O Segundo Outorgante compromete-se a, em cumprimento das orientações 

estratégicas definidas pela tutela, aumentar o número de alunos no ano de 

2019, entre 0,5% e 1,5%.--------------------------------------------------------------------  

4. O Segundo Outorgante deve garantir, durante todo o ano de 2019, a 

continuidade do programa “Hora dos Sábios”, de acordo com as orientações 

da tutela, e assegurar que o número global de utilizadores deste programa 

se mantém estabilizado ou cresce no período. ----------------------------------------  

------------------------------------------- Cláusula Sétima  ---------------------------------------  

--------------------------- Indicadores e objetivos setoriais  ----------------------------------  

Os indicadores e os objetivos setoriais são os que constam do Anexo, referido 

na cláusula anterior. -------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ Cláusula Oitava  -----------------------------------------  

------------------------------- Obrigações dos Outorgantes  -----------------------------------  

1. O Primeiro Outorgante obriga-se a transferir para o Segundo Outorgante a 

verba constante na cláusula quarta nas condições e termos referidos na 

cláusula quinta. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. O Segundo Outorgante:----------------------------------------------------------------------  

a) Assume, pelo presente Contrato-Programa, a responsabilidade pela 

utilização da verba nos termos descritos neste contrato; --------------------  

b) Obriga-se a prestar contas desta comparticipação, nos termos dos 

Estatutos da empresa. ----------------------------------------------------------------  

------------------------------------------- Cláusula Nona  -----------------------------------------  

------------------------------------- Obrigações Conjuntas  -------------------------------------  

 Os outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido de garantir a execução do 

objeto deste Contrato-Programa. --------------------------------------------------------------  

---------------------------------------- Cláusula Décima  -----------------------------------------  

---------------------------- Pagamentos do Contrato-Programa  ----------------------------  

A execução financeira do presente contrato programa respeita o disposto no 

artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, não sendo realizado qualquer 

pagamento antes da obtenção do visto prévio ou da declaração de 

conformidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------- Cláusula Décima Primeira  ----------------------------------  

------------------------------- Cessação do Contrato-Programa  -----------------------------  

O presente Contrato cessa a sua vigência quando: --------------------------------------  
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a) Por falta não imputável às partes se torne objetivamente impossível 

realizar o Programa que constitui o seu objeto;  ---------------------------------  

b) Quando a sua execução esteja concluída. ----------------------------------------  

----------------------------------- Cláusula Décima Segunda  ---------------------------------  

---------------- Acompanhamento e Controlo da Execução do Contrato  --------------  

1. O Segundo Outorgante obriga-se a colaborar e a fornecer, a qualquer 

momento, toda a informação e documentação solicitada pelo Primeiro 

Outorgante, sempre que este julgue necessário conhecer o estado de 

execução do presente Contrato-Programa. --------------------------------------------  

2. Concluído o presente Contrato-Programa, o Segundo Outorgante enviará 

ao Primeiro Outorgante um relatório final sobre a execução do mesmo. (…)”   

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, apresenta-se hoje à 

deliberação da Câmara Municipal a proposta de Contrato Programa para dois 

mil e dezanove, a celebrar entre a Câmara Municipal e a GesLoures. No caso 

desta proposta ser aprovada neste órgão, terá de ser remetida à Assembleia 

Municipal para, também aí, ser aprovada em conformidade com a lei.  ------------  

O Contrato Programa tem por fundamento duas ideias centrais: a prossecução 

da missão do Município por parte da GesLoures, quanto ao interesse público 

decorrente de serem praticados na empresa preços em média inferiores aos 

praticados no mercado, e o convite à empresa, por parte do Município, a uma 

política de descontos fixada pelo Município, para setores específicos da 

população. Esta situação visa uma maior acessibilidade à prática da natação, e 

o usufruto destes quatro equipamentos municipais, que são as piscinas 

existentes na área territorial do concelho.  --------------------------------------------------   

O segundo fundamento é a necessidade de garantir que as piscinas funcionam 

dentro dos padrões de qualidade e de rentabilização, que permitam maximizar 

o seu uso, por parte de toda a comunidade concelhia.  ---------------------------------  

Para este efeito, tendo em conta que a Câmara fixa um conjunto de objetivos à 

empresa, no que respeita ao apoio social prestado às populações, como uma 

política de preços mais baixa e um conjunto de obrigações em termos de 

serviço público, a Câmara Municipal concede habitualmente à GesLoures, e 
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este ano também é essa a proposta, uma comparticipação financeira a título de 

subsídio de exploração.  -------------------------------------------------------------------------  

No caso concreto do ano de dois mil e dezanove, a proposta é que esta 

comparticipação seja de novecentos e trinta mil euros, o que não chega a trinta 

por cento do rendimento estimado pela empresa, no seu Plano de Atividades e 

Orçamento para dois mil e dezanove.  -------------------------------------------------------  

Quero dizer, ainda, que o limite legal para a comparticipação, do ponto de vista 

percentual, por parte da entidade que concede o subsídio à exploração é de 

cinquenta por cento, e a GesLoures não chega aos trinta por cento, fixando-se 

em vinte e nove ponto cinquenta e três por cento.  ---------------------------------------  

Esta transferência tem as características de subsídio à exploração, mas no 

passado, durante muito tempo, a transferência foi uma cobertura de prejuízos. 

Na nossa opinião inadequadamente, porque entendemos que é muito mais 

desafiante, do ponto de vista da qualidade da gestão, atribuir um subsídio à 

exploração para que a entidade, na base deste financiamento possa 

desenvolver a sua atividade para prestar um bom serviço à população.  ----------  

Portanto, esta proposta não é diferente das outras que se têm apresentado. O 

montante é, obviamente, diferente, por razões que são de todos conhecidas e 

que fazem com que este ano haja um acréscimo em relação ao ano anterior e  

decorrem, nomeadamente, do aumento da massa salarial, em consequência do 

aumento do salário mínimo e das reposições de um conjunto de direitos que 

haviam sido vedados ao setor empresarial do Estado, tal como a toda a 

Administração Pública. É esta a razão para o ligeiro acréscimo em relação a 

anos anteriores.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, ouvi-o com 

muita atenção e já falámos inúmeras vezes da GesLoures. Assim, começo por 

dizer que tinha solicitado a esta Câmara que fossem fornecidos à bancada do 

Partido Socialista todas as comunicações efetuadas, nomeadamente, com o 

Provedor, por forma a termos noção de quando foi dado o aval para a 

reposição dos direitos dos trabalhadores que tinham ficado cancelados, pelo 

menos, até à véspera da greve.  ---------------------------------------------------------------   

Quando o senhor Vice-Presidente se refere ao aumento, não é assim tão 

pouco significativo, porque se traduz em cento e trinta mil euros, relativamente 

ao Contrato Programa celebrado no ano passado. Tem a estimativa de quanto 
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é que vai custar o aumento da massa salarial e da reposição de direitos, em 

contraponto com a redução de preços para alguns segmentos da sociedade?  -  

Quanto ao comentário que fez de que concorda mais com esta metodologia, 

em vez da reposição de resultados para a cobertura de prejuízos, deixo duas 

notas, e poderá verificar que o cálculo que fizemos foi abrangente e não de 

meia dúzia de anos.  ------------------------------------------------------------------------------  

De dois mil e oito a dois mil a dezanove, a GesLoures foi subsidiada, de uma 

ou de outra forma, em seis milhões e quatrocentos mil euros, já contando com 

os novecentos e trinta mil euros propostos neste Contrato Programa.  -------------  

De dois mil e oito a dois mil e treze, a GesLoures foi subsidiada de outra forma 

que não esta, em dois milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil euros. De 

dois mil e treze a dois mil e dezoito, retirando o valor deste Contrato Programa, 

foi subsidiada em dois milhões oitocentos e vinte e cinco mil euros. Portanto, 

não há uma diferença substancial, e lembro-me de algumas discussões onde 

era dito que o Partido Socialista apenas entregava subsídios para cobrir os 

prejuízos. Ora, comparando, única e exclusivamente, valores, parece que 

estamos a falar da mesma coisa, mas feita de uma outra forma e em outros 

moldes. Para além disso já foi subsidiado, em Contrato Programa, um valor 

superior aos valores investidos à data. Não significativamente superior, porque 

parte da crise financeira já foi ultrapassada.  -----------------------------------------------  

Gostaria de saber, ainda, se no valor de novecentos e trinta mil euros deste 

Contrato Programa, já está incluído, ou programado, a questão do programa de 

adaptação ao meio aquático deliberado em Câmara, ou se será elaborado um 

outro que contemple o valor aprovado para o programa de adaptação ao meio 

aquático.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, primeiro, no que respeita à 

comparticipação pública, basta comparar os diferenciais. O senhor referiu-se 

ao período desde dois mil e oito, mas, no ano de dois mil e nove, o peso da 

comparticipação pública em relação aos rendimentos da GesLoures foi de trinta 

e um por cento. Portanto, superior àquilo que neste momento estamos a propor 

à Câmara que seja transferido.  ----------------------------------------------------------------  

Nessa altura utilizava-se, de facto, a seguinte lógica de funcionamento: 

comparticipava-se inicialmente pouco a título de subsídio à exploração e, 

depois, a empresa dava prejuízo e fazia-se a cobertura do prejuízo. Na nossa 
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opinião, isto é muito pouco desafiador da gestão, porque aquilo que os 

gestores devem ser convidados a fazer é a conformar-se com esta situação, 

sabendo com aquilo que contam por parte da entidade tutelar que lhes fixa um 

conjunto de obrigações do ponto de vista da prestação de serviço público que 

têm que desempenhar, sabendo que têm aquele montante para gerir e aqueles 

objetivos para cumprir.  ---------------------------------------------------------------------------  

Devo dizer-lhe que esta é uma boa medida de gestão e, mais do que isso, 

desde que a gestão atual da Coligação Democrática Unitária está à frente dos 

destinos da Câmara Municipal e da GesLoures, a empresa não teve 

necessidade de qualquer cobertura de prejuízo. Eventualmente, no decurso do 

exercício deste ano, teremos de voltar a conversar sobre este assunto por 

razões que todos conhecemos, relacionadas com as reposições que foram 

decididas em outra sede que não propriamente na Câmara Municipal. E ainda 

bem que foram decididas. Não lamentamos essa decisão. Aliás, saudamos a 

decisão de repor aos trabalhadores um conjunto de direitos, que lhes tinham 

sido furtados anteriormente.   -------------------------------------------------------------------  

No entanto, a acontecer, será a primeira vez que vai ser necessário proceder a 

uma operação de cobertura de prejuízos, porque, até aqui isso não foi preciso. 

Penso que isto é muito mais aliciante, desafiador e saudável, do ponto de vista 

da gestão, o facto de se colocar à disposição da empresa determinado 

montante, com determinados objetivos, por forma a que façam a sua gestão 

sem pedirem mais dinheiro. E foi isso que aconteceu até agora.  --------------------  

Portanto, aquilo que está relacionado com a comparticipação pública foi 

variando ao longo do tempo. Mas, aquilo que hoje se apresenta penso que está 

em linha, no essencial, com aquilo que foi a comparticipação pública anterior, 

apenas muda um pouco a “figura”. Porque, pagar o prejuízo naquela perspetiva 

“administrem como quiserem” e depois a “tia rica” acaba por pagar a fatura, 

não me parece ser o melhor desafio, do ponto de vista da gestão.  -----------------  

Penso que esta medida é muito mais saudável. O que acontece nesta situação 

é que se conhece o montante, e os objetivos estão completamente definidos. 

Ou seja, o crescimento de alunos, uma política de preços que favoreça aqueles 

que têm menores possibilidades do ponto de vista económico, tal como os 

desempregados, os cidadãos de mobilidade reduzida, os mais idosos, as 

crianças, etc., objetivos que são colocados pela Câmara Municipal e 

integralmente respeitados pela GesLoures. Aliás, tem vindo a crescer, todos os 
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anos, o número de utentes que serve, o que na minha opinião é notável. Sou 

suspeito porque desempenho as funções de Presidente do Conselho de 

Administração, mas não posso deixar de partilhar com a restante Câmara que 

no período da enorme crise económica, tenha sido possível a empresa crescer 

todos os anos, mais de um por cento em relação ao número de utentes.  Mas, 

no período compreendido entre dois mil e catorze e dois mil e dezassete, o 

crescimento da empresa, em termos do número de utentes, foi superior e doze 

por cento. Não é coisa de somenos importância, no momento em que as 

pessoas tiveram enormes dificuldades na sua vida.  -------------------------------------  

Isto significa que houve uma gestão muito cuidadosa dos recursos e um 

trabalho feito em profundidade, que permitiu que as pessoas continuassem a 

entender a GesLoures como uma entidade que presta um bom serviço aos 

seus utentes, e é comprovado pela baixa taxa de abandonos. Prova, 

igualmente, que os recursos que foram postos à disposição da empresa foram 

bem empregues.  -----------------------------------------------------------------------------------      

O senhor Vereador coloca outra questão relacionada com o projeto de 

adaptação ao meio aquático e se está, ou não, considerado no Contrato 

Programa. Não, senhor Vereador, não está. Quando vier a acontecer, o que só 

acontecerá no próximo ano letivo, será uma prestação de serviços da Câmara 

Municipal, e não propriamente um subsídio à exploração.  ----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, concordo com 

tudo o que disse relativamente à questão dos apoios e dos descontos que têm 

de ser feitos às várias franjas da população a quem têm de ser dados esses 

apoios. Mas, aquilo que gostava de ver quantificado, porque tivemos esta 

mesma discussão no dia dezassete de janeiro de dois mil e dezoito, é para que 

vai servir o aumento de cento e trinta mil, percentualmente? Aquilo que gostaria 

de ver, claramente, é para que se destinam estes cento e trinta mil euros de 

aumento de exploração, porque tivemos esta mesma discussão exatamente 

estas características.  -----------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, podemos fazer a seguinte comparação: no Relatório 

de Gestão Trimestral da GesLoures, em setembro de dois mil e dezoito 

existiam seis mil setecentos e trinta e cinco alunos inscritos. Mas, no pico da 

crise, em dois mil e treze, tinha seis mil novecentos e noventa e nove e, em 

dois mil e onze, sete mil quinhentos e noventa e seis alunos, no mesmo 
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período. Mas também sabemos que a oferta de outros operadores, quase com 

as mesmas valências, relativamente perto, nos têm “massacrado”. Por isso, 

continuo a alertar que é importante, senão fundamental, que a GesLoures faça 

a diferenciação, por extrato social, por necessidade e por competência física. 

Assim, aquilo que solicito é o que já pedi na altura em que discutimos este 

assunto. Ou seja, há um aumento de oitocentos e mil euros para novecentos e 

trinta mil euros, mais cento e trinta mil euros que se destinam a quê? Isto é, 

consideramos que se prevê um aumento da massa salarial em quanto? 

Consideramos que é necessário investir onde? É apenas isto que pretendo.  ---  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, em relação a 

esta proposta convém que se faça justiça, e relembrar ao Partido Socialista que 

em dois mil e treze, quando entrou um novo Executivo, a GesLoures estava a 

“meia dúzia de dias” de fechar portas. Não me esqueço que em dezembro de 

dois mil e treze votámos um Contrato Programa, para dois mil e treze, para 

evitar o encerramento da empresa e, na reunião seguinte, votámos um outro 

para dois mil e catorze. ---------------------------------------------------------------------------  

Na altura, o Partido Socialista deixou a empresa GesLoures numa situação 

muito difícil. De tal forma que chegámos ao limiar da lei do Governo de Passos 

Coelho, que impunha a limitação de três anos seguidos negativos. Tínhamos 

esse grande problema para resolver, e foi resolvido através dessa votação. 

Agora a questão é outra. A questão é que, desde então, o Contrato Programa 

diminuiu de valor durante dois anos e, a partir daí, começou a aumentar 

exponencialmente o seu valor. Esta situação leva-nos a refletir que o problema 

não está no Contrato Programa, não está na gestão porque o modelo é idêntico 

ao do passado, mas sim no modelo de gestão. Se calhar, está na altura de 

refletirmos se não é necessário alterar o modelo de gestão da empresa.  ---------  

Na nossa opinião, não é comportável para o Município que, em dez anos, se 

for aprovada esta proposta, se transfiram seis milhões e oitocentos mil euros 

em números redondos para a GesLoures. Parece-nos ser muito dinheiro, de 

uma forma ou de outra. Quer seja na visão do senhor Vice-Presidente, 

estabelecendo novos objetivos, novas competências e mais apoio para áreas 

sociais do Município, e bem, quer seja na visão do Partido Socialista que é 

para “tapar buracos”. A verdade é que o Município vai transferir, entre dois mil 

e oito e dois mil e dezanove, cerca de seis milhões e oitocentos mil euros.  ------  
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Senhor Presidente, se calhar, está na altura de fazermos uma reflexão e uma 

discussão mais profunda sobre a forma de gerir a empresa, e colocar em causa 

se deve existir desta forma. Ou seja, se não deve desaparecer e ser o 

Município a assumir as responsabilidades deste serviço público, ou se não 

haverá outras formas de minimizar este custo aos munícipes do nosso 

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

Senhor Presidente, com toda a sinceridade, não acredito que seja um problema 

de competência dos administradores, ou do diretor geral. Mas, acredito que é o 

modelo que não está correto. Portanto, será que faz sentido uma empresa 

como a GesLoures ter desporto de competição da forma tem? Será que faz 

sentido que uma empresa como a GesLoures, e ainda bem que o Orçamento 

de dois mil e dezanove faz essa inflexão, não esteja mais virada para o 

desporto escolar e para a prática desportiva das crianças e dos jovens do 

concelho, e menos para a competição? Será que faz sentido um conjunto de 

práticas de gestão, que até têm sido salientadas nos vários Relatórios de 

Execução e de Gestão da GesLoures?  -----------------------------------------------------  

Deixo estas questões sobre a mesa e, evidentemente, não podemos pactuar 

com mais um subsídio à gestão da GesLoures, porque, na prática, a empresa 

está dependente do Município para sobreviver. De facto, a GesLoures foi 

melhorando os seus resultados, à exceção dos últimos dois anos e, dessa 

forma, o valor do Contrato Programa também diminuiu, tendo, no último ano e 

para o ano que se está a propor, aumentado quase mais vinte por cento. Penso 

que devíamos refletir sobre isto. ---------------------------------------------------------------   

O nosso voto é claro e inequívoco que vai ser contra. Achamos que o modelo 

de gestão da empresa tem de ser completamente alterado e posto em causa, 

porque o Município tem as suas contas um pouco mais folgadas, mas não 

vivemos em tempo de “vacas gordas”. -------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Relativamente à questão do acréscimo de 

verbas que se propõe este ano, em comparação com o ano anterior, é 

praticamente na sua totalidade absorvido pelo crescimento da massa salarial. 

Isso está relacionado com a reposição de um conjunto de valorizações 

remuneratórias e progressões na carreira, que até agora estavam vedadas aos 

trabalhadores. Não tenho aqui o número exato, mas, se a memória não me 

atraiçoa, dos cento e trinta mil euros, cento e vinte e quatro mil euros são 
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encaminhados para este efeito. Portanto, o Contrato Programa este ano 

aumenta por esta razão. Aliás, tivemos ocasião de discutir muitas vezes, nesta 

Câmara Municipal, que a GesLoures vinha diminuindo de forma sistemática, 

todos os anos, a comparticipação municipal. Este ano em que se previa e sabia 

que iam ocorrer alterações relativamente à Lei do Orçamento Geral do Estado, 

que iam ser repostos um conjunto de direitos aos trabalhadores, e que teriam 

consequências quanto às verbas que era necessário afetar para este efeito. Foi 

isto que aconteceu. Não lhes estou a dar nenhuma novidade. Todos nós 

sabemos que, decorrente da Lei do Orçamento Geral do Estado, foram 

repostos um conjunto de direitos, e bem, não o lamentamos, antes pelo 

contrário, saudamos a decisão e contribuímos para ela na Assembleia da 

República. Mas, acontece que é necessário que exista dotação orçamental 

para este efeito.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão dos seiscentos mil euros ao ano, eles podiam ser 

desmontados por outras vias, mas, aceitando este número, os senhores 

Vereadores acham que é inadequado que uma empresa municipal, onde já 

aprenderam a nadar cinquenta mil utentes deste concelho, que tem uma 

frequência semanal na ordem dos sete mil utentes, possa receber, por parte da 

entidade que a tutela, um subsídio de seiscentos mil euros ao ano para ter 

preços sociais? Porque, obviamente, não refletem os custos da exploração das 

quatro piscinas, naquilo que está relacionado com os custos reais de 

exploração. É inadequado prestarmos este apoio social às famílias? É 

inadequado que o Município encontre uma gestão com um patamar elevado de 

qualidade, como felizmente continua a ser uma das marcas da GesLoures na 

sua relação com os utentes? É inadequado que a GesLoures possa ter uma 

comparticipação municipal para continuar a assegurar que os idosos do nosso 

concelho, através da “hora dos sábios” e também dos descontos que são 

praticados do ponto de vista da tabela, possa ter preços que sejam acessíveis 

a essa população? É inadequado que a GesLoures pratique preços para as 

crianças, os deficientes, os agregados que têm pelo menos uma pessoa 

desempregada, que tenha uma comparticipação municipal para este efeito e 

que possa custar seiscentos mil euros? Isto é inadequado? Então isto não é 

fazer apoio social?  --------------------------------------------------------------------------------  

O que é inadequado é outra coisa. Como tantas vezes aconteceu no passado, 

em outros centros de poder, sublinho que não estou a referir-me à Câmara 
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Municipal, em que as entidades foram obrigadas a praticar, por parte da tutela 

e em particular dos Governos, políticas sociais sem terem nenhuma 

compensação para praticarem essas políticas sociais. O resultado disto é que 

as entidades públicas foram levadas à falência e, posteriormente, até se disse 

que era por serem públicas. Como se o facto de serem públicas fosse 

justificação para se encontrarem em “maus lençóis”, do ponto de vista 

financeiro. Como se fosse uma espécie de marca genética, de que qualquer 

instituição pública tem necessariamente que dar prejuízo. Não. O que tem é 

que haver clarividência e responsabilidade ao fixarem-se objetivos do ponto de 

vista social, de estabelecer a forma de prestar o serviço, de melhorar os 

preços, e que mais pessoas tenham acesso ao serviço. Para que isto aconteça 

tem de se subsidiar a exploração.  ------------------------------------------------------------  

A alternativa a esta situação é o que? É a Câmara Municipal fazer 

diretamente? Senhores Vereadores, podemos discutir esse modelo que não 

reuniu nesta Câmara consenso durante estes vinte e seis anos de existência 

da GesLoures. É nossa profunda convicção, ou tem sido a convicção da 

maioria dos que estamos aqui a representar três bancadas distintas, aquelas 

que têm estado ao longo deste percurso de vinte e seis anos, que a empresa 

municipal está em melhor condições de dar uma resposta mais célere e com 

mais qualidade às necessidades da população, do que está o Município.  --------  

Não se pense que os Municípios que têm tabelas mais baixas, do ponto de 

vista do tarifário no serviço prestado à população, que não suportam esses 

custos de outra forma. Suportam-nos, claramente, de outra forma. Não os 

transferem para lado nenhum e incorporados no exercício financeiro de cada 

um dos anos nos Municípios.  ------------------------------------------------------------------  

A questão é esta: qual o caminho que queremos trilhar? Na nossa opinião, uma 

empresa municipal com as características da GesLoures, que foi pioneira no 

País, está em melhores condições de dar uma resposta com mais qualidade, 

mais célere e com menores custos para o erário público, mantendo patamares 

de acessibilidade de acordo com aquilo que são as exigências do Município de 

Loures, do que uma gestão direta por parte do Município.  ----------------------------  

Para algumas forças políticas isto parece ser difícil de entender. Para mim, o 

que é difícil entender é como é que se perfilha para esta atividade uma gestão 

pública, e para a maioria das outras atividades se perfilha, quase sempre, a 
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gestão privada, como sendo uma gestão cheia de méritos, por oposição à 

gestão pública. Isto é que tenho dificuldade em conseguir entender.  --------------  

A GesLoures, senhor Vereador Nuno Botelho, não depende do Município para 

sobreviver. Se transferirmos no próximo ano o valor que está proposto, isso 

significará que não contribuímos, sequer, com trinta por cento daquilo que é a 

receita da empresa. O que quer dizer que a empresa faz mais de setenta por 

cento da sua receita por outras vias. Esta é uma empresa dependente do 

Município? Claro que não é. Mais, em anos anteriores, o nível da 

comparticipação municipal até foi mais baixo. Este ano é um pouco mais 

elevada pela razão que já foi referida, porque cresce a massa salarial, e a 

empresa tem de ter alguma compensação do ponto de vista financeiro.  ----------  

Ou já nos esquecemos todos daquilo que foi a discussão na Assembleia 

Municipal, e em outros fóruns, a propósito da reposição de direitos? É porque 

estas situações estão todas ligadas. Não podemos dizer à segunda, quarta e 

sexta que a “coisa é branca”, e nos outros dias, eventualmente, passa a ser 

vermelha. Se queremos repor direitos dos trabalhadores, tem de haver verbas 

para que eles possam ser remunerados.  ---------------------------------------------------  

Penso que o que se propõe é absolutamente razoável quanto ao que deve ser 

a relação tutelar do Município com a empresa municipal, que presta um 

relevante serviço social, na área do concelho, no domínio da acessibilidade ao 

serviço da prática da natação à população deste concelho.  --------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, concordo 

consigo em quase tudo. Como é obvio, a bancada do Partido Socialista pensa 

que é importante o serviço social que a GesLoures pratica. Não seguimos a 

pretensão da bancada do Partido Social Democrata, porque a GesLoures 

presta um serviço fundamental e essencial para a prática desportiva em meio 

aquático no nosso concelho.  -------------------------------------------------------------------  

O Partido Socialista sempre apoiou e vai continuar a apoiar a GesLoures, mas, 

senhor Vice-Presidente, tenho que deixar duas, ou três notas que considero 

fundamentais.  --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente não me ouviu, em algum momento, indicar que não 

estávamos de acordo com a subida remuneratória e com o desbloquear dos 

direitos remuneratórios dos trabalhadores. Nada disso. Antes pelo contrário. Já 

no ano passado, aquando desta mesma discussão, com o aumento de 
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duzentos e vinte mil euros à exploração, passámos de quinhentos e oitenta mil 

euros para oitocentos mil euros, o senhor Vice-Presidente me responde da 

mesma forma, dizendo que dos duzentos e vinte mil euros, cento e setenta mil 

euros eram para acréscimo de despesa com pessoal. Concordo com isso.  ------  

Este ano, o senhor Vice-Presidente refere que há mais um acréscimo da 

despesa com pessoal, no valor de cento e vinte e quatro mil euros, dos cento e 

trinta mil euros que estão previstos a mais, relativamente ao ano anterior.  -------  

Concordo em pleno com a manutenção dos apoios na GesLoures, a 

manutenção do trabalho que é realizado com os jovens, os séniores, com a 

natação adaptada e com o elencar de todas as responsabilidades sociais que 

uma empresa como a GesLoures deve ter e deve ser comparticipada, 

efetivamente, pelo Município, porque faz todo o sentido que assim seja.  ---------  

Empresas privadas já há bastantes e, muitas delas, com ofertas a nível de 

preços inferiores à GesLoures. No entanto, a GesLoures continua a ser uma 

referência da natação e da prática desportiva em meio aquático no nosso 

concelho, e não são os privados que nos dão essa referência. Portanto, a 

GesLoures deve ser comparticipada e subsidiada. ---------------------------------------  

Já no ano passado o valor do acréscimo de duzentos e vinte mil euros foi para 

despesas com pessoal, e o acréscimo deste ano é, também, para despesas 

com pessoal. A questão é que liberta muito pouco do valor que é transferido do 

Município para a GesLoures, enquanto subsídio à exploração, porque 

facilmente se percebe que serve única e exclusivamente para pagar as 

despesas com pessoal. O reflexo daquilo que devia ser o investimento nos 

equipamentos para manter, ou melhorar, as necessidades da capacidade de 

intervenção social da GesLoures, esfumam-se, porque todos os aumentos que 

se fazem têm como desculpa serem para pagamento de despesas com 

pessoal. É apenas isto que dizemos.  --------------------------------------------------------  

Não estamos contra o subsídio à exploração e, ao contrário do Partido Social 

Democrata, não vamos votar contra esta proposta. No entanto, penso que 

devemos refletir, não nos moldes de se acabar com a GesLoures, mas 

devemos refletir relativamente às necessidades de investimento e de pessoal, 

para podermos prestar um excelente serviço de qualidade à população em que 

estamos inseridos.  --------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR VICE-PRESIDENTE:  Senhores Vereadores, é bom termos a 

noção que me referi ao crescimento da massa salarial, porque esse é um fator 

muito presente com a necessidade de acréscimo do subsídio. No entanto, há 

um outro dado que também não pode ser escamoteado, que é o facto de 

termos crescido em número de utentes. Quando se diz que a empresa cresceu, 

entre dois mil e catorze e dois mil e dezassete, mais de doze por cento no 

número de utentes, isso tem algum reflexo em relação ao número de pessoas 

ao serviço da entidade para conseguir satisfazer esse acréscimo da procura. 

Ou seja, a empresa tem de ter mais monitores de natação, um aparelho 

administrativo diferente, mais pessoal nas secretarias, etc.. E foi exatamente 

isso que aconteceu. A empresa cresceu cerca de dez trabalhadores, do ano 

passado para este, e houve a regularização de um conjunto de situações de 

vínculos precários que, obviamente, tem uma consequência do ponto de vista 

remuneratório, e ainda bem que aconteceu.  -----------------------------------------------  

Portanto, trata-se de acréscimos remuneratórios, progressões nas carreiras e 

regularizações que estavam congeladas e deixaram de estar. Mas, houve 

objetivamente um acréscimo do número de pessoas a prestar serviço na 

GesLoures, o que influência o valor necessário para o pagamento dos salários. 

Ou acham que é possível fazer crescer o número de utentes e manter o 

mesmo número de trabalhadores? Isso não é possível. Este é, também, um 

crescimento, a somar à questão das reposições e das valorizações 

remuneratórias.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Um outro dado que é importante termos em linha de consideração, está 

relacionado com o investimento em relação a fardamento e equipamento de 

proteção individual para os trabalhadores, que é da maior importância. Durante 

muitos anos não houve qualquer distribuição de fardamento na GesLoures, o 

que tem vindo a ser corrigido aos poucos. Também temos vindo a realizar um 

conjunto de melhorias significativas, em relação a equipamentos e a edifícios, 

sendo o caso mais evidente, do ponto de vista visual, o de Santo António dos 

Cavaleiros. No entanto, não é possível, em equipamentos que em alguns casos 

já têm vinte e vinte e cinco anos, deixar de fazer determinado tipo de 

investimentos que, obviamente, são onerosos para a empresa que tem de ter 

forma de se financiar.  ----------------------------------------------------------------------------  

Tudo isto ocorre, em simultâneo, com a redução do endividamento bancário 

que encontrámos da GesLoures, que era superior a meio milhão de euros. 
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Todos os anos tem vindo a ser reduzido e, neste momento, já foi reduzido em 

cerca de sessenta e cinco por cento daquilo que encontrámos, em termos de 

dívida bancária. Esta não é uma questão de somenos importância.  ----------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Esta última intervenção do 

senhor Vice-Presidente ainda nos dá mais razão, porque o senhor acha que o 

fardamento, o apoio e as condições dadas aos trabalhadores é uma 

necessidade extraordinária, que precisa do subsídio da Câmara, e mais não 

digo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas, há uma grande diferença ideológica entre os senhores, Coligação 

Democrática Unitária, e nós, porque o senhor Vice-Presidente acha que é 

pouco trinta por cento de subsídio, e nós pensamos que este valor, que é de 

todos os munícipes, é excessivo para uma empresa Municipal. Esta é a grande 

diferença ideológica, porque com o restante discurso estamos em noventa por 

cento de acordo.  -----------------------------------------------------------------------------------   

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SENHOR 

VEREADOR DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE 

AS SENHORAS VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIALISTA E VOTARAM CONTRA A SENHORA VEREADORA E 

OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------  

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

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

 --------------------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO  ----------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: As minhas intervenções 

constituem declaração de voto neste ponto. ------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: As minhas intervenções constituem 

declaração de voto neste ponto. ---------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: As minhas intervenções constituem 

declaração de voto neste ponto. ---------------------------------------------------------------  
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--- Eram dezasseis horas e quarenta minutos, quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezassete horas e cinco minutos.  -----  

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 535/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO A VÁRIAS ENTIDADES, NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 

AO LONGO DA VIDA -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Nos últimos anos tem sido cada vez mais salientada a importância da 

atualização e reconhecimento de competências dos indivíduos e de como 

este é um processo contínuo, sem limite ou definição temporal, ou seja, tem 

sido consolidado o conceito de aprendizagem ao longo da vida;  ----------------  

B. Os Cursos de Educação e Formação de Adultos têm desempenhado um 

papel fulcral na elevação dos níveis de qualificação e empregabilidade dos 

adultos com níveis baixos de escolarização; --------------------------------------------  

C. No ano letivo de 2018/2019 são cerca de um milhar os adultos que 

frequentam os cursos de educação e formação nas escolas públicas da rede 

escolar concelhia; ------------------------------------------------------------------------------  

D. De acordo com a legislação em vigor, os alunos que frequentam os cursos 

referidos, não beneficiam de apoios no âmbito da ação social apesar de 

carecerem de material escolar, de apoio no âmbito dos planos curriculares e 

de seguro escolar;  -----------------------------------------------------------------------------  

E. São maioritariamente as escolas que prestam apoio a estes alunos, 

especialmente quando se trata de uma população escolar de baixos 

rendimentos, de acordo com os recursos humanos disponíveis; ------------------  

F. Os Agrupamentos de Escolas ou Escola Secundária não agrupada devem, 

para o ano letivo de 2018/2019, ter uma verba que lhes permita disponibilizar 

materiais escolares ou de apoio educativo e assegurar o pagamento do 

seguro escolar aos alunos no âmbito dos cursos de educação e formação, 

valorizando assim a aprendizagem ao longo da vida e apoiando a população 

socioeconómica mais desfavorecida; -----------------------------------------------------  

G. Foi calculado um apoio municipal de 17,80 € (dezassete euros e oitenta 

cêntimos) por aluno, tendo por base o valor médio atribuído aos alunos do 
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3.º ciclo e do ensino secundário para material escolar com escalão A e B, 

nos termos do despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, correspondendo a 

12,00 € (doze euros), acrescido de 5,80€ (cinco euros e oitenta cêntimos), 

correspondente a 1% do salário mínimo nacional, para efeitos do seguro 

escolar, nos termos da Portaria n.º 413/99, de 8 de junho. -------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a atribuição de apoio financeiro, através de transferência de verba, às 

seguintes entidades: ------------------------------------------------------------------------------  

1. Agrupamento de Escolas Maria Keil – Escola Básica de Apelação, para 

um total de 377 alunos, o valor de 6.710,60€ (seis mil setecentos e dez 

euros e sessenta cêntimos); -------------------------------------------------------------  

2. Agrupamento de Escolas de Camarate – Escola Básica de Camarate, 

para um total de 75 alunos, o valor de 1.335,00€ (mil trezentos e trinta e 

cinco euros); ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro – Escola Secundária de 

Sacavém, para um total de 103 alunos, o valor de 1.833,40€ (mil 

oitocentos e trinta e três euros e quarenta cêntimos); ----------------------------  

4. Agrupamento de Escolas de São João da Talha – Escola Secundária de 

São João da Talha, para um total de 65 alunos, o valor de 1.157,00€ (mil 

cento e cinquenta e sete euros); --------------------------------------------------------  

5. Agrupamento de Escolas José Afonso -  Escola Secundária José Afonso, 

para um total de 452 alunos, o valor de 8.045,60 € (oito mil e quarenta e 

cinco euros e sessenta cêntimos). (…)” ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 536/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS, NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - FORNECIMENTO DE 
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REFEIÇÕES ESCOLARES (TRANSFERÊNCIAS DE SETEMBRO DE 2018 A 

JUNHO DE 2019) ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, fornecem o serviço de 

refeições escolares dos alunos/crianças que frequentam as respetivas escolas 

e jardins-de-infância. ------------------------------------------------------------------------------  

B. As entidades parceiras e os valores das verbas a transferir para cada uma, 

de setembro de 2018 a junho de 2019, encontram-se descritas na Informação 

n.º 505/DE-DASE/CL, datada de 2 de novembro de 2018, que se encontra em 

anexo à presente proposta; ---------------------------------------------------------------------  

C. De acordo com o quadro presente na informação suprarreferida, o apoio 

mensal estimado é de 13.214 refeições, correspondendo a uma transferência 

de 39.709,41 € (trinta e nove mil, setecentos e nove euros e quarenta e um 

cêntimo) por mês. ----------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea hh) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a transferência de 

397.094,10 € (trezentos e noventa e sete mil e noventa e quatro euros e dez 

cêntimos) às entidades parceiras, de acordo com o seguinte plano de 

pagamentos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

• Em dezembro de 2018 – pagamento de 79.418,82 € (setenta e nove mil, 

quatrocentos e dezoito euros e oitenta e dois cêntimos), correspondente 

aos meses de setembro e outubro de 2018;  --------------------------------------  

• Em janeiro de 2019 – pagamento de 119.128,23 € (cento e dezanove 

mil, cento e vinte e oito euros e vinte e três cêntimos), correspondente 

aos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019;  ---------  

• De fevereiro a junho de 2019 – transferência mensal de 39.709,41 € 

(trinta e nove mil, setecentos e nove euros e quarenta e um cêntimos), 

correspondente aos meses de fevereiro a junho de 2019. (…)” -------------  

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: A proposta clarifica a aprovação da 

transferência de um montante global de trezentos e noventa e sete mil euros, e 

estabelece o plano de pagamentos que será aplicado na transferência destas 

verbas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

No final do ano é natural que haja lugar a acertos, de acordo com a execução 

ao longo do ano.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a 

esta proposta e à seguinte a questão está relacionada  com os despachos que 

se encontram transcritos nas propostas. Podem-nos facultar o registo de 

movimentos? Até pode existir uma má perceção da minha parte quanto às 

datas dos despachos, mas, por exemplo, há despacho do mesmo documento 

duas vezes, para pessoas diferentes, no mesmo dia. Ou seja, para o Dr. Luís 

Gameiro para desenvolver o procedimento e para o senhor Vereador, quando a 

informação que tenho é que o documento é libertado pelo Dr. Luís Gameiro só 

no dia doze.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, gostaria que me enviassem o registo de “Webdoc” desta e da proposta 

que se encontra no ponto seguinte, para ficar esclarecido relativamente à 

circulação da documentação.  ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 537/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS, NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - PROLONGAMENTO DE 

HORÁRIO --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Cabe ao Município o desenvolvimento do Serviço de Apoio à Família, que 

em colaboração com diversas entidades realiza as atividades do Serviço de 

Atividades de Animação e Apoio à Família – Prolongamento de horário nos 
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jardins-de-infância de alguns equipamentos escolares do Concelho de 

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

B. As entidades parceiras e os valores das verbas a transferir para cada uma, 

de setembro de 2018 a junho de 2019, encontram-se descritas na 

Informação n.º 507/DE-DASE/CL, datada de 5 de novembro de 2018, que se 

encontra em anexo à presente proposta; ------------------------------------------------  

C. De acordo com o quadro presente na informação suprarreferida, o apoio 

mensal estimado corresponde a 29.803,83 € (vinte e nove mil, oitocentos e 

três euros e oitenta e três cêntimos). -----------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea hh) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a transferência de 

298.038,25 € (duzentos e noventa e oito mil e trinta e oito euros e vinte e cinco 

cêntimos) às entidades parceiras, de acordo com o seguinte plano de 

pagamentos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

• Em dezembro de 2018 – pagamento de 89.411,48 € (oitenta e nove mil, 

quatrocentos e onze euros e quarenta e oito cêntimos), correspondente 

aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018; -----------------------  

• Em janeiro de 2019 – pagamento de 59.607,65 € (cinquenta e nove mil, 

seiscentos e sete euros e sessenta e cinco cêntimos), correspondente 

aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019;  --------------------------  

• De fevereiro a junho de 2019 – transferência mensal de 29.803,83 € 

(vinte e nove mil, oitocentos e três euros e oitenta e três cêntimos), 

correspondente aos meses de fevereiro a junho de 2019. (…)” -------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRª ARLETE SIMÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO 

POR INTEGRAR A DIREÇÃO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

LOURES ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 538/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL - CONSERVATÓRIO D´ARTES DE 

LOURES ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Associação Nacional de Educação Artística e Cultural – Conservatório 

d’Artes de Loures, Pessoa Coletiva n.º 501 422 692, solicitou a utilização do 

Cineteatro de Loures, nos dias 9 e 11 de fevereiro, 2 de março e 4 a 6 de 

maio de 2018, para a realização dos Festivais Internacionais de Madeiras, 

Metais e Percussão e solicitou também a utilização do Pavilhão Municipal 

Paz e Amizade, no dia 1 de julho de 2018, para a realização do Espetáculo 

Final de Ano Letivo 2017/2018; -------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Cineteatro de Loures para os dias solicitados prevê o 

pagamento, por parte destas entidades, de 396,15 € (trezentos e noventa e 

seis euros e quinze cêntimos);  -------------------------------------------------------------  

C. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade, no dia e moldes solicitados, prevê o 

pagamento por parte destas entidades de 1105,69€ (mil cento e cinco euros 

e sessenta e nove cêntimos); ---------------------------------------------------------------  

D. A Associação Nacional de Educação Artística e Cultural – Conservatório de 

d’Artes de Loures solicitou a isenção de pagamento pelas utilizações supra 

indicadas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a isenção de pagamento, pela Associação Nacional de Educação 

Artística e Cultural – Conservatório de d’Artes de Loures, de acordo com o 

previsto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento de Taxas do Município, 

de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. 396,15€ (trezentos e noventa e seis euros e quinze cêntimos), pela utilização 

do Cineteatro de Loures; --------------------------------------------------------------------  

2. 1105,69€ (mil cento e cinco euros e sessenta e nove cêntimos), pela 

utilização do Pavilhão Paz e Amizade. --------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 539/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA AO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO JOÃO DA TALHA   ------------------------  

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

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

A. O Agrupamento de Escolas de São João da Talha, contribuinte fiscal n.º 600 

079 341 solicitou a utilização do Pavilhão Municipal José Gouveia, no dia 22 

de junho, entre as 8:00h e as 14:00h, para a realização da Festa Final de 

Ano Letivo 2017/2018; ------------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Municipal José Gouveia prevê o pagamento, por 

parte destas entidades, por cada hora de utilização, de 33,62€ € (trinta e três 

euros e sessenta e dois cêntimos); --------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de seis horas, pelo que, o valor a pagar 

seria de 248,12€ (duzentos e quarenta e oito euros e doze cêntimos), já com 

o IVA incluído; -----------------------------------------------------------------------------------  

D. O Agrupamento de Escolas de São João da Talha solicitou a isenção de 

pagamento pela utilização supra indicada. ----------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a isenção de pagamento pela utilização do Pavilhão Municipal José 

Gouveia, pelo Agrupamento de Escolas de São João da Talha, no valor de 

248,12 € (duzentos e quarenta e oito euros e doze cêntimos), de acordo com o 

previsto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a) do Regulamento de Taxas do Município. 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 540/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE LOURES E O INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P. --------  
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“Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------  

A. O Município de Loures se encontra empenhado em assegurar a promoção 

dos direitos da pessoa com deficiência; --------------------------------------------------  

B. O Município de Loures pretende fomentar o apoio e a intervenção direta, 

personalizada e integrada junto das pessoas com deficiência, bem com das 

suas famílias; ------------------------------------------------------------------------------------  

C. O Instituto Nacional para a Reabilitação encontra-se a desenvolver trabalho 

no sentido da consolidação de uma rede nacional de serviços de apoio direto 

aos cidadãos com deficiência; --------------------------------------------------------------  

D. Os Municípios têm competências, na informação e defesa dos direitos dos 

cidadãos e na prestação de serviços em parceria com as entidades 

competentes da administração central a estratos sociais dependentes, de 

acordo com o previsto na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------------------  

E. A ação social e a saúde são atribuições dos Municípios, de acordo com o 

consignado nas alíneas h) e g) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo diploma 

legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto na alínea v) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta 

de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Loures e o 

Instituto Nacional para a Reabilitação no âmbito do Balcão da Inclusão. (…)” ---  

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

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

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

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

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

PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 541/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE 

APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO; - AS MINUTAS DE CONTRATO 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO   ------------------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições nos 

domínios da Cultura, dos Tempos Livres e Desporto, nomeadamente, no 

que concerne ao apoio a atividades desportivas; --------------------------------  

B. É objetivo do Município o aumento da oferta de atividades culturais e 

desportivas que, pelos meios adequados, potenciem a melhoria de 

qualidade de vida das populações; --------------------------------------------------  

C. O Município tem vindo a contribuir para a criação de condições 

facilitadoras da atividade das associações/clubes culturais, recreativos e 

desportivos, bem como para a concretização dos respetivos projetos e 

iniciativas, de reconhecido interesse para a comunidade; ---------------------  

D. Se encontra em vigor, o Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo – RMAA (Cultura, Desporto, Recreio e Juventude) aprovado 

na 41ª reunião ordinária do executivo municipal de 9 de junho de 2015 e 

na 3ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, em 25 de junho de 

2015, que entrou em vigor no dia 1 de outubro de 2015 (Diário da 

Republica, II Série, Aviso n.º 10700/2015 de 21 de setembro); --------------  

E. Com base na documentação rececionada se verifica a existência de 

pedidos de apoio financeiro que, embora meritórios, por não se 

enquadrarem no âmbito ou máximo de valores permitidos pelos artigos 

que preveem a concessão de apoio financeiro no Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo, não foram considerados;  -----------  

F. Nos termos da informação registada em webdoc sob o número 

E/79164/2018, se considera pertinente a concessão de apoio financeiro 

às entidades indicadas; -----------------------------------------------------------------  

G. É permitido pelo artigo 33º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, em vigor, a atribuição de outros apoios, em condições 

devidamente fundamentadas; ---------------------------------------------------------  

H. Os apoios financeiros concedidos pelo Município serão devidamente 

titulados, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, em conjugação com o previsto no artigo 33º do Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo (Cultura, Desporto, Recreio e Juventude) e nos 
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artigos 46º e 47º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei n.º 

273/2009, de 1 de outubro, aprovar: ----------------------------------------------------------  

1. O apoio financeiro, às associações indicadas na informação registada em 

webdoc sob o nº E/79164/2018, nos termos aí previstos e de acordo com a 

legislação em vigor. -------------------------------------------------------------------------------  

2. As minutas de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, previstas 

nos termos da lei, a outorgar com as respetivas entidades. (…)” ---------------------  

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a 

este ponto tenho algumas dúvidas que gostaria de ver esclarecidas.  --------------  

Em primeiro lugar, constam apenas as minutas dos contratos de 

desenvolvimento desportivo com as entidades: Centro Columbófilo de Loures, 

Grupo Desportivo de Pirescouxe e União Desportiva de Ponte de Frielas, 

ficando a faltar as outras duas, a da Associação Cultural e Recreativa da 

Mealhada e da Associação Cultural e Desportiva de Vila de Rei.  -------------------  

Contudo, quero tecer algumas considerações relativamente a esta matéria. 

Portanto, estamos a aprovar Contratos Programa de Desenvolvimento 

Desportivo, e questiono se não haveria outro mecanismo para fazer esta 

cedência a este pedido. Porque, da análise que fiz ao que rege os Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, não consigo enquadrá-los nessa 

metodologia. Ou seja, o artigo quinze do decreto-lei duzentos e setenta e três 

de dois mil e nove, define o conteúdo dos Contratos Programa, 

nomeadamente, o seu objeto, as obrigações assumidas pela entidade, 

entidades eventualmente associadas à gestão, responsabilidade, prazo de 

execução do programa, custos previstos com o programa, candidatura e 

realização de eventos, regime de comparticipação financeira e destino dos 

bens. No entanto, nesta proposta o que está em deliberação não me parece 

que seja enquadrável num Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 

O que está em deliberação é a requalificação de um bar, e deixo a nota de que 

muito falámos sobre as coletividades e os bares na última Assembleia, e o 

Município dispõe-se, agora, a comparticipar as obras de um bar, na aquisição 

de balcões e na colocação de quadros elétricos. Será este o mecanismo 
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necessário para a execução de um Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo? Esta é uma dúvida que tenho relativamente a esta proposta, 

porque, possivelmente, haverá outro mecanismo, utilizando o mesmo artigo do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo e, em vez de um Contrato 

Programa de Desenvolvimento Desportivo poderia ser estabelecido um 

protocolo, ou outro tipo de apoio. Não me parece que um Contrato Programa 

de Desenvolvimento Desportivo seja enquadrável para este caso.  -----------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador Nuno Dias, as dúvidas que 

o senhor tem são, também, minhas. Na altura colocámos essa questão, e o 

senhor Diretor do Departamento de Cultura, Desporto e Juventude poderá, com 

mais rigor, falar-nos um pouco sobre esta situação. -------------------------------------   

Também questionámos a jurista do Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude relativamente a esta matéria, porque há uma imposição legal, pelo 

menos há esse entendimento, que faz com que as entidades de caráter 

desportivo não possam ter transferência de verbas, a não ser através da figura 

do Contrato Programa. Grosso modo é este o entendimento que a jurista que 

trabalho connosco no Departamento de Cultura, Desporto e Juventude tem, 

relativamente a esta matéria. Portanto, isto tem coisas tão extraordinárias como 

aquela que o senhor Vereador referiu, ou como, por exemplo, a placa para o 

Centro Columbófilo de Loures. O que, na minha opinião, não faz muito sentido 

e, ainda por cima, os atletas da columbófila têm características muito especiais. 

Portanto, em bom rigor, as dúvidas que o senhor Vereador coloca são 

pertinentes, mas houve o entendimento que, depois de auscultada a jurista que 

é quem tem conhecimento jurídico, era mais prudente ser assim. Confesso que 

é uma situação um pouco estranha, mas não vejo mal nenhum na utilização 

desta figura.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E 

JUVENTUDE, DR. ALFREDO SANTOS: Senhor Presidente, sou mais um que 

teve a mesma dúvida e, por isso, a coloquei à jurista do Departamento de 

Cultura, Desporto e Juventude. Pareceu-me que, como os fins a que se 

destinavam estes apoios não eram propriamente a concretização dos seus 

objetivos desportivos, poderiam, de alguma forma, evitar este documento para 

formalizar esta situação. O que referiu a jurista é que, em conformidade com a 
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leia de bases do sistema desportivo, aquelas entidades que tenham no seu 

objeto social uma vocação mais direcionada para a parte desportiva obriga à 

realização deste documento. Há, depois, uma grande dificuldade que é a 

seguinte: como é que completamos o Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo, por exemplo, com o projeto de desenvolvimento? Foram colocadas 

estas dúvidas e, perante o parecer jurídico que me foi apresentado 

verbalmente, levou-nos a apresentar esta proposta desta forma. Por exemplo, 

quem conhece a Associação Cultural e Recreativa da Mealhada percebe que 

se destina, sobretudo, ao atletismo, mas como no seu objeto social tem outras 

vertentes, tornou-se necessário apresentar esta proposta, e penso que vale 

mais que se apresente por excesso que por defeito.  ------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, compreendo 

aquilo que me dizem, não sei é se com a elaboração do Contrato Programa 

não criarmos um problema, mas criamos outro. Porque, de facto, mediante 

aquilo que diz a lei, não consigo enquadrar estas intervenções nem de forma 

habilidosa.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, continuo com esta dúvida e solicito-lhe que peça um parecer escrito 

para fundamentar a decisão para que nos sintamos mais confortáveis, porque 

não consigo enquadrar esta situação num Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo e, em outras ocasiões, pela pesquisa que efetuei, 

foram estabelecidos Acordos de Colaboração com as entidades.  -------------------  

Nesta proposta não consigo enquadrar um Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo de forma a vincular esta matéria, nomeadamente, 

para o seu objeto e para as beneficiações que são tidas em conta.  ----------------  

Portanto, ficaríamos mais confortáveis com esse parecer, caso assim o 

entendam. Não vamos obstaculizar a votação, mas uma vez que o senhor 

Diretor referiu que lhe foi verbalmente apresentado um parecer que ele fosse 

transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, como ainda vamos 

realizar uma reunião em dezembro, proponho que se possa manter em Ordem 

do Dia esta proposta, por forma a apresentar um parecer jurídico até à próxima 

reunião de Câmara. Penso que é importante deixar este assunto “arrumado” no 

decurso deste ano, porque está criada a expetativa por parte das entidades. ----  
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Estamos a falar de uma linha de apoio do Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo, do seu artigo trinta e três, que são apoios que não se 

enquadram nas outras linhas normais.  ------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA EM ORDEM DO DIA.  --------------------------------------------------------------    

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

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

PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 542/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS AOS AGENTES MUSICAIS DO CONCELHO, 

NO ÂMBITO DO PROJETO "BRINCAR COM A MÚSICA" -----------------------------  

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

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

A. O projeto “Brincar com a Música” se encontra previsto no Plano de 

Intervenção Municipal para a Música e visa criar um espaço privilegiado para 

a sensibilização musical na infância; ------------------------------------------------------  

B. Este projeto consiste em sessões musicais dirigidas ao público infantil e 

famílias sendo integrado na programação dos Sábados em Cheio, na 

Biblioteca Municipal José Saramago e das Tardes Mágicas, da Biblioteca 

Municipal Ary dos Santos; --------------------------------------------------------------------  

C.   Este projeto tem o envolvimento de agentes locais, nomeadamente, a 

Banda de Música da Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus, a Banda 

Recreativa de Bucelas, a Banda de Música da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Zambujal e a Banda de Música da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures; ----------------------------------  

D. Se requer, na informação técnica registada sob o nº E/105500/2018, a 

transferência de verbas às entidades supra indicadas, no âmbito do projeto 

“Brincar com a Música”. -----------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo da al. u) do nº1 do artigo 

33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a transferência de verbas aos agentes musicais indicados na 

informação n º E/105500/2018, nos termos e para os efeitos aí indicados. (…)” -  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 543/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A PROPOSTA 

A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, RELATIVA AO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – RMAA ------------------------------  

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

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

A. O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo atualmente em vigor, 

data de 2015 (aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal em reunião 

ordinária realizada em 9/6/2015 e pela Assembleia Municipal, em 25/6/2015) 

prevendo desde logo, no seu artigo 36º, a respetiva revisão no prazo de três 

anos, a contar da data de entrada em vigor; --------------------------------------------  

B. O Movimento associativo continua a desempenhar um papel determinante 

na sociedade e no Concelho, nomeadamente ao nível da integração e 

coesão social, do acesso generalizado a um conjunto de atividades que 

contribuem para o bem-estar da população, bem como, na promoção e 

defesa do património material e imaterial concelhio; ---------------------------------  

C. Se revela necessário tornar o regulamento mais ajustado à realidade, seja a 

socioeconómica vivida no concelho, seja a da vida associativa; ------------------  

D. Nos termos do n.º 1 do artigo 98º e dos n.os 1 e 2 do artigo 100º, do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 

de janeiro, se promoveu a publicação do procedimento inerente ao projeto 

de regulamento supramencionado, bem como a participação procedimental 

dos interessados no mesmo; ----------------------------------------------------------------  

E. Ao abrigo do disposto no artigo 56º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação atual, foi elaborado o Edital nº 144/2018, publicitado 

no site oficial da Câmara Municipal de Loures, publicado no Boletim de 

Deliberações e Despachos “Loures Municipal” e afixado no edifício dos 

Paços do Concelho; ----------------------------------------------------------------------------  

F. Nos termos do artigo 101º do Código de Procedimento Administrativo, o 

projeto de revisão do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo foi 

submetido a consulta pública pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data da 
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sua publicação no Boletim de Deliberações e Despachos “Loures Municipal”, 

que ocorreu em 6/9/2018; --------------------------------------------------------------------  

G. Verificando-se a constituição de interessados e rececionadas sugestões, 

foram estas objeto de análise e discussão com os respetivos emissores, 

visando ponderar a sua integração no texto do documento; -----------------------  

H. Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, os projetos de regulamento externos do 

município, bem como aprovar os regulamentos internos; ---------------------------  

I. Caso se verifique a respetiva aprovação por parte da Assembleia Municipal, 

o Regulamento terá ainda de ser publicado em Diário da República, pelo que 

não se prevê que entre em vigor no início do ano, o que coloca em causa a 

aplicação dos prazos nele previstos. ------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo das alíneas k) e u) do 

n.º 1 do artigo 33º conjugado com o previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25º 

e nas alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo 23º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, submeter a aprovação da Assembleia Municipal de Loures: --------  

1. O projeto de alteração do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, na sequência da sua devida revisão; --------------------------------  

2. Que o prazo de apresentação das candidaturas por parte das entidades, 

previsto no Regulamento de 01 de dezembro a 31 de janeiro de cada ano, 

possa no ano de 2019, ocorrer nos 30 dias úteis seguintes à sua entrada em 

vigor e consequente dilação de todos os prazos com este relacionados. (…)”  

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

-------------------------------- “REGULAMENTO MUNICIPAL -------------------------------  

------------------------ DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO (RMAA) -----------------------  

-------------------------- - NOTA JUSTIFICATIVA E PROJETO -  -------------------------  

O movimento associativo popular e o movimento associativo juvenil integram a 

mais numerosa “família” da Economia Social. De acordo com a Conta Satélite 

da Economia Social (CSES), em 2013, das 61.268 unidades consideradas no 

âmbito da Economia Social, as Associações e outras OES representavam 

93,4%, sendo responsáveis por 61% do VAB1 e 64,8 do emprego (ETC2 

                                                 
1 Valor Acrescentado Bruto: constitui o resultado líquido da produção avaliada a preços de base e 

diminuída do consumo intermédio avaliado a preços de aquisição. O valor acrescentado é registado a 

preços de base. 
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remunerado). No âmbito da mesma CSES, das cerca de 61 mil entidades, 

31.079 desenvolvem atividade no âmbito da cultura, desporto e recreio 

(50,7%). A sua importância na sociedade portuguesa – na promoção da 

participação cívica, da cultura e do desporto para todos – é hoje reconhecida 

de forma consensual. -----------------------------------------------------------------------------  

É assim também no Concelho de Loures, que conta com mais de uma centena 

de associações com atividade regular, que desempenham um papel 

fundamental na coesão social, no acesso generalizado a um conjunto de 

atividades que promovem o bem-estar da população e na promoção e defesa 

do nosso património natural e cultural. -------------------------------------------------------  

O Movimento Associativo foi e continua a ser um grande impulsionador no 

desenvolvimento de diversos sectores da vida social, cultural e desportiva, e 

um elemento fundamental na consolidação do sentimento de pertença e de 

identificação com o território. -------------------------------------------------------------------  

Atento o disposto no artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo, não 

deixando de reconhecer que persistem alguns fatores de ordem económico-

financeira desfavoráveis, considera-se que o atual Regulamento respeita o 

sentido da promoção de um cada vez mais ajustado equilíbrio das medidas e 

linhas de apoio preconizadas, comprometidas com a resolução de problemas 

concretos, com vista à valorização de uma dinâmica que continua a suprir 

lacunas na vida das populações e a responder às aspirações de participação e 

de realização coletiva e individual. ------------------------------------------------------------  

O apoio do Governo e da Administração direta e indireta do Estado continua a 

ser muito pouco expressivo, assumindo-se as autarquias como parceiros 

privilegiados do movimento associativo, tantas vezes para além das suas 

competências. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Igualmente se mantém um enquadramento legal desajustado da realidade das 

associações, não as descriminando positivamente, como determina a 

Constituição da República Portuguesa. ------------------------------------------------------  

No Município de Loures, após um período de quatro anos de suspensão, o 

Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo foi alvo de uma 

atualização em 2015, reforçando os mecanismos de apoio ao movimento 

                                                                                                                                               
 
2 Equivalente a Tempo Completo. 
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associativo do Concelho e concorrendo para um maior dinamismo do 

associativismo concelhio – mais atividades, mais qualidade.  -------------------------  

O Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo aprovado em 2015 

revelou-se de particular importância, quer para o desenvolvimento qualitativo 

da dinâmica associativa local, quer para o reforço de relações institucionais 

assentes na transparência e na confiança. Sendo positivo o balanço sobre a 

aplicação daquele instrumento, foi encetado, ao cabo de três anos, o processo 

de revisão do mesmo, quer porque o próprio articulado assim o determinava, 

quer pelo reconhecimento da necessidade da introdução de alguns 

ajustamentos, fruto da experiência e da avaliação coletiva entretanto 

desenvolvida. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Acreditamos que os ajustamentos que agora se propõem e que decorrem do 

estabelecido no seu Artigo 36º, irão contribuir para a qualificação de uma rede 

de recursos locais que respondam às atuais necessidades dos munícipes. E 

tudo isso num quadro normativo e procedimental que assegure a equidade, a 

transparência, o rigor e a imparcialidade. ---------------------------------------------------  

O processo de elaboração do presente Regulamento teve em consideração a 

experiência passada, no Município de Loures. Foram, a esse propósito, 

consideradas as recomendações formuladas no Relatório de Auditoria Interna 

10/GAI/2009. Para além disso, foram analisados um conjunto de outros 

regulamentos de apoio ao associativismo (de outros municípios), atualmente 

em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Outro aspeto a relevar é o da participação do movimento associativo concelhio 

na elaboração do presente Regulamento. Foram realizadas duas reuniões 

descentralizadas com o movimento associativo, bem como com a Associação 

das Coletividades do Concelho de Loures e com os Conselhos Municipais do 

Associativismo e da Juventude, onde se discutiu o projeto de Regulamento.  ----  

As normas de competência objetiva e subjetiva, que permitem aos órgãos 

municipais proceder à aprovação do presente regulamento, são o artigo 241.º 

da Constituição da República Portuguesa e as alíneas k), o) e u) do nº1 do 

artigo 33º e g) do nº 1 do artigo 25º, do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------- Preâmbulo ----------------------------------------------  

O Movimento Associativo desempenha um papel fundamental e insubstituível 

na sociedade portuguesa: -----------------------------------------------------------------------  
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a) Como impulsionador de participação e de transformação social; --------  

b) Como dinamizador da educação não formal;  ---------------------------------  

c) Enquanto verdadeira “escola de democracia”; --------------------------------  

d) Como suporte de políticas que visam assegurar o desporto e a cultura 

para todos. ------------------------------------------------------------------------------  

O reconhecimento desse papel tem, atualmente, expressão constitucional. De 

acordo com o disposto nos artigos 73.º e 79.º da Constituição, compete ao 

Estado promover a democratização da cultura e do desporto, em colaboração 

com o Movimento Associativo. Essa colaboração deve existir, também, na área 

da juventude (n.º 3 do artigo 70.º da Constituição).---------------------------------------  

Consciente desse papel e dessa importância, o Município de Loures decide 

estabelecer e regulamentar um conjunto de apoios ao Movimento Associativo 

Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil, que visam, no essencial, o reforço e 

a qualificação de uma rede de recursos locais que respondam a necessidades 

dos cidadãos, o reforço do trabalho voluntário, a prática da solidariedade, a 

participação na vida social e o incremento das dinâmicas desportivas e 

culturais locais.  -------------------------------------------------------------------------------------  

A tipologia de apoios a conceder – e a sua configuração concreta – tiveram em 

consideração, entre outros aspetos: ----------------------------------------------------------  

  A ausência de apoios ao Movimento Associativo por parte do Poder Central; --  

a) A situação financeira do Município; ---------------------------------------------  

b) As principais necessidades do Movimento Associativo do Concelho 

de Loures;------------------------------------------------------------------------------  

c) A experiência acumulada ao longo dos anos, no que se refere à 

atribuição de apoios pelo Município; -------------------------------------------  

d) Uma aposta na qualificação dos dirigentes associativos e no reforço 

da dinâmica e das respostas existentes. --------------------------------------  

Na definição das regras que balizam a atribuição dos apoios, procurou-se, por 

outro lado, respeitar um conjunto de princípios, claramente identificados: a 

equidade, a transparência, o rigor e a imparcialidade. Para além disso, a 

elaboração do presente regulamento foi objeto de um processo participado, 

tendo sido publicitado através do Portal do Movimento Associativo, promovido 

o envolvimento das Associações, através de reuniões realizadas para o efeito, 

de consulta pública e dos Conselhos Municipais do Associativismo e da 

Juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Assim: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

No uso da competência regulamentar prevista no artigo 241.º da Constituição 

da República Portuguesa e das alíneas k), o) e u) do nº1 do artigo 33º e alínea 

g) do nº 1 do artigo 25º, do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro o 

Município de Loures delibera o seguinte: ----------------------------------------------------  

-------------------------------------------- CAPÍTULO I  -------------------------------------------  

---------------------------------------------- SECÇÃO I  --------------------------------------------  

----------------------------------------- Disposições gerais  --------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 1º  ----------------------------------------------  

------------------------------------------------ Objeto  -----------------------------------------------  

O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA) define os tipos e 

as formas de concessão de apoios ao Associativismo Cultural, Recreativo, 

Desportivo e Juvenil, em áreas de atividade não abrangidas por Acordo de 

Colaboração ou Contrato-Programa específico, bem como a entidades 

religiosas do concelho no que diz respeito, e em exclusivo, à realização de 

Festas Anuais. --------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 2º  -----------------------------------------------  

------------------------------------------------ Âmbito  -----------------------------------------------  

1. Podem candidatar-se aos apoios constantes do presente Regulamento as 

Entidades sem fins lucrativos que reúnam, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

a) Estejam legalmente constituídas; -----------------------------------------------  

b) Possuam sede e desenvolvam a sua atividade no Concelho de 

Loures; ----------------------------------------------------------------------------------  

c) Possuam registo municipal; -------------------------------------------------------  

d) Apresentem anualmente o seu plano de atividades e orçamento para 

o ano a que corresponde o pedido; ---------------------------------------------  

e) Apresentem relatório de atividades e contas do ano anterior, 

devidamente aprovados pelos órgãos competentes, cuja 

apresentação deverá ocorrer até 30 de abril do ano a que 

corresponde a candidatura. -------------------------------------------------------  

2. Podem ainda candidatar-se aos apoios constantes do presente Regulamento 

as Entidades com sede noutro concelho, mas que possuam delegações a 

funcionar e com atividade no Concelho de Loures. -----------------------------------  
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3. No caso referido no nº 2, só será objeto de apoio a atividade desenvolvida 

pelas delegações a funcionar no Concelho de Loures. ------------------------------  

------------------------------------------------ Artigo 3º  ---------------------------------------------  

----------------------------------------- Registo Municipal  ---------------------------------------  

1. A inscrição no registo municipal deve ser formalizada através de 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara. --------------------------------------  

2. O pedido de inscrição deve ser acompanhado dos seguintes documentos: ---  

a) Fotocópia do Cartão de Identificação da Pessoa Coletiva (NIPC); --------  

b) Fotocópia dos Estatutos da Entidade com indicação da data de 

publicação em Diário da República, quando aplicável; -----------------------  

c) Fotocópia do Regulamento Geral Interno, quando exista; -------------------  

d) Fotocópia da publicação no Diário da República do estatuto de utilidade 

pública, caso exista; --------------------------------------------------------------------  

e) Fotocópia da publicação da legal constituição no Diário da República, 

para entidades criadas antes de 2006;  -------------------------------------------  

f) Fotocópia da última ata da Tomada de Posse dos Órgãos Sociais. ------  

----------------------------------------------- Artigo 4º  ----------------------------------------------  

------------------------------------- Tipos de apoios e prazos  ---------------------------------  

1. Os apoios previstos no presente Regulamento assumirão um dos seguintes 

tipos: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Apoio à atividade regular; -------------------------------------------------------------  

b) Apoio à aquisição de material desportivo; ----------------------------------------  

c) Apoio à organização de eventos; ---------------------------------------------------  

d) Apoio à aquisição de equipamento e viaturas; ----------------------------------  

e) Apoio para obras de manutenção e conservação; -----------------------------  

f) Apoio à realização de projetos e ações pontuais; ------------------------------  

g) Apoio à formação de técnicos e dirigentes associativos. ---------------------  

2. A cedência de transporte de passageiros ao movimento associativo do 

concelho será objeto de regulamento específico. -------------------------------------  

3. Os apoios financeiros serão objeto de deliberação pela Câmara Municipal 

durante o 2º trimestre do ano a que corresponde a candidatura. -----------------  

4. Os apoios previstos nas alíneas b), c), e), f) e g) destinam-se, única e 

exclusivamente, às entidades que desenvolvem atividade a título principal no 

âmbito cultural, desportivo, recreativo e juvenil. ---------------------------------------  
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5. Os apoios definidos neste capítulo assumem a natureza de comparticipação 

financeira, apoio material, logístico e/ou técnico. --------------------------------------  

6. A candidatura a apoios financeiros é apresentada anualmente, entre 1 de 

dezembro do ano anterior e 31 de janeiro do ano a que corresponde a 

candidatura, acompanhada do respetivo Plano de Atividades e Orçamento, 

sem prejuízo de outros prazos previstos no presente Regulamento. ------------  

7. Os apoios materiais, logísticos e técnicos para as ações regulares são 

atribuídos através de apresentação de candidatura com, pelo menos, 2 

meses de antecedência, relativamente à data de realização da atividade, 

sem prejuízo dos mesmos poderem ser concedidos a candidaturas 

apresentadas fora do prazo previsto, em situações comprovadamente 

extraordinárias, desde que se verifique disponibilidade de meios municipais.  

-------------------------------------------- SECÇÃO II  ---------------------------------------------  

---------------------------------------------- Conceitos  ---------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 5º  ----------------------------------------------  

----------------------------------------------- Noções  -----------------------------------------------  

No que respeita aos apoios e para efeitos do presente Regulamento, 

considera-se: ----------------------------------------------------------------------------------------  

a) “Atividade Federada Não Profissional”: a atividade desenvolvida no 

âmbito de uma competição organizada por uma Federação ou 

Associação Distrital; --------------------------------------------------------------------  

b) “Atividade não Federada”: a atividade organizada fora do âmbito das 

Federações e Associações Distritais, mas com quadros competitivos 

formais e regulares, como por exemplo o INATEL; ----------------------------  

c) “Atividade Física Informal”: a atividade física que não tem 

enquadramento em qualquer quadro competitivo formal, como por 

exemplo as atividades de ar livre, caminhadas ou grupos informais de 

corrida; -------------------------------------------------------------------------------------  

d) “Arranque”: o início de uma determinada atividade na Entidade; ----------  

e) “Funcionamento”: o apoio à satisfação de uma necessidade logística, 

material ou financeira, fundamental para o incremento ou 

desenvolvimento de uma atividade já existente na Entidade; ---------------  

f) “Eventos Especiais”: Aqueles que, pela sua dimensão, prestígio e 

coerência com o projeto de desenvolvimento desportivo do Município, 
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têm um enquadramento específico, podendo ser locais, regionais, 

nacionais ou internacionais. ----------------------------------------------------------  

g) “Atividade Regular”: toda a atividade desenvolvida ao longo do ano, 

que não seja objeto de Acordo de Colaboração ou Contrato-Programa 

específicos. -------------------------------------------------------------------------------  

h) “Equipamentos”: todo o equipamento de apoio necessário à atividade 

diária da entidade, como material de escritório, computadores, 

fotocopiadoras, equipamento de som e outros equipamentos similares. 

i) “Material desportivo”: todo o material adquirido para a prática 

desportiva ou de apoio a esta, como: vestuário desportivo, balizas, 

tabelas de basquetebol, redes, bolas, material médico/ enfermagem, 

material de apoio ao treino e outro material similar. ---------------------------  

-------------------------------------------- CAPÍTULO II  ------------------------------------------  

---------------------------------------------- SECÇÃO I  --------------------------------------------  

--------- Apoios financeiros à atividade regular cultural, recreativa e juvenil  -------  

----------------------------------------------- Artigo 6º  ----------------------------------------------  

---------------------- Atividade regular Cultural, Recreativa e Juvenil  -------------------  

1. O apoio financeiro da autarquia à atividade cultural, recreativa e juvenil será 

de 50% do montante global do Plano de Atividades apresentado, até ao 

montante máximo de 6.000,00 €. ----------------------------------------------------------  

2. Excluem-se do ponto anterior as Festas Anuais, cujo apoio não excederá o 

montante máximo de 2.500,00 €. ----------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 7º  -----------------------------------------------  

----------------------------- Critérios para atribuição dos apoios  ----------------------------  

1. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 4.º 

serão objeto de avaliação, tendo por base os seguintes critérios específicos 

e fatores de ponderação: ---------------------------------------------------------------------  

a) Importância das atividades para o desenvolvimento da comunidade 

(local ou concelhia) – 25%; -----------------------------------------------------------  

b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras entidades, agentes 

locais e instituições públicas – 15%; -----------------------------------------------  

c) Ações de apoio à criação artística e à formação de novos públicos que 

incidam nas atividades com Plano de Intervenção tais como: Música, 

Tradições Regionais, Teatro, Artes Plásticas e outras que o Município 

venha a implementar – 30%; ---------------------------------------------------------  
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d) Ações que contribuam para a valorização do património cultural do 

Concelho – 10%; ------------------------------------------------------------------------  

e) Grau de execução do Plano de Atividades dos dois anos anteriores – 

20%. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Na fixação do valor do apoio financeiro a atribuir importa considerar o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da avaliação a que se refere o 

n.º 1, será multiplicada pela percentagem prevista no artigo 6.º; ----------  

b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para 

valores superiores aos montantes máximos fixados para esta linha de 

apoio, será atribuída apenas uma percentagem do valor que resulte da 

aplicação da fórmula prevista na alínea a). --------------------------------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO II  --------------------------------------------  

----------------- Apoios financeiros à aquisição de material desportivo  ----------------  

---------------------------------------------- Artigo 8º  -----------------------------------------------  

------------------------------- Aquisição de material desportivo  -----------------------------  

1. Os apoios à aquisição de material desportivo podem assumir uma de duas 

vertentes: -----------------------------------------------------------------------------------------  

a) Atividade federada; -----------------------------------------------------------------------  

b) Atividade não federada; -----------------------------------------------------------------  

2. Os apoios enunciados no n.º 1 correspondem à atividade desenvolvida no 

ano anterior a que corresponde a candidatura. ----------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 9º  ----------------------------------------------  

--------------- Comparticipação para a aquisição de material desportivo  -------------  

1. A comparticipação municipal para a aquisição de material desportivo 

processa-se nos seguintes moldes: -------------------------------------------------------  

a) Atividade federada  ---------------------------------------------------------------------  
    Desporto 

Adaptado 
      

  Modalidade
s 

Prioritárias 

Restantes 
Modalidade

s 

Modalidade
s 

Prioritárias 

Restantes 
Modalidade

s 
      

4 ou mais 
escalões 

Arranque 50% até 
2.000,00€ 

50% até 
1.500,00€ 

50% até 
3.000,00€ 

50% até 
2.250,00€ 

Funcionamento 45% até 
2.000,00€ 

45% até 
1.500,00€ 

50% até 
3.000,00€ 

45% até 
2.250,00€ 

      

3 escalões 
Arranque 45% até 

1.500,00€ 
40% até 

1.000,00€ 
50% até 

2.250,00€ 
40% até 

1.500,00€ 

Funcionamento 40% até 35% até 50% até 35% até 
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1.500,00€ 1.000,00€ 2.250,00€ 1.500,00€ 
      

Até 2 
escalões 

Arranque 35% até 
1.000,00€ 

30% até 
750,00€ 

35% até 
1.500,00€ 

30% até 
1.125,00€ Funcionamento 

 

b) Atividade não federada ----------------------------------------------------------------  
 

3 ou mais escalões 
Arranque 40% até 750,00€ 40% até 1.125,00€ 

Funcionamento 35% até 750,00€ 35% até 1.125,00€ 
      

Até 2 escalões 
Arranque 

30% até 500,00€ 50% até 750,00€ 
Funcionamento 

 

1. As candidaturas a apoios para aquisição de material desportivo devem ser 

acompanhadas dos respetivos comprovativos de despesa. ------------------------  

2. Consideram-se modalidades prioritárias, para efeitos do presente 

Regulamento, aquelas que são abrangidas por Planos de Intervenção 

Municipal como: o Atletismo, as Artes Marciais e Desportos de Combate, o 

Futebol, o Futsal, a Ginástica e o Xadrez.  ----------------------------------------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO III  -------------------------------------------  

------------------------------- Apoio à organização de eventos  ------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 10º  ----------------------------------------------  

----------------------------------------- Tipos de Eventos  ----------------------------------------  

1. O Município poderá conceder apoios à organização de eventos, designadamente 

para comparticipação nas despesas inerentes à divulgação, instalações, 

prémios, juízes árbitros, aluguer de equipamento e transporte. -------------------  

2. O apoio à organização de eventos pode assumir dois tipos: -----------------------  

a) Eventos Especiais; ----------------------------------------------------------------------  

b) Outros eventos. --------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 11º  ---------------------------------------------  

-------------------- Comparticipação para a Organização de eventos -------------------  

1. A comparticipação municipal para Eventos Especiais obedece aos seguintes 

montantes: ----------------------------------------------------------------------------------------  

a) 50% até ao montante máximo de 2.000,00€, caso sejam de âmbito 

internacional; -----------------------------------------------------------------------------  

b) 50% até ao montante máximo de 1.000,00€, caso sejam de âmbito 

nacional; -----------------------------------------------------------------------------------  

c) 50% até ao montante máximo de 500,00€, caso sejam de âmbito 

regional; ------------------------------------------------------------------------------------  
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d) 50% até ao montante máximo de 250,00€, caso seja de âmbito local. ---  

2. As entidades poderão ainda candidatar-se a apoios logísticos, materiais e 

técnicos com vista à realização de Eventos Especiais. ------------------------------  

3. Podem candidatar-se a apoio para Eventos Especiais as entidades que 

desenvolvem atividade a título principal no âmbito cultural, desportivo, 

recreativo e juvenil, assim como atividade federada não profissional ou 

atividade não federada. -----------------------------------------------------------------------  

4. As entidades poderão candidatar a esta linha de apoio, um evento por 

modalidade/ secção até um máximo de três eventos por entidade. --------------  

5. A modalidade Outros Eventos será apoiada através de meios logísticos, 

materiais e técnicos. ---------------------------------------------------------------------------  

6. Podem candidatar-se a apoio para Outros Eventos os agentes que 

desenvolvam atividade física informal. ---------------------------------------------------  

7. As entidades comparticipadas nesta linha de apoio estão obrigadas à 

entrega de relatório do evento, até 1 (um) mês após a realização do mesmo, 

em modelo normalizado e facultado pelo Município e que deverá ser 

acompanhado dos comprovativos legais das despesas efetuadas. --------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO IV  -------------------------------------------  

---------------------- Apoio à Aquisição de Equipamento e Viaturas  ---------------------  

---------------------------------------------- Artigo 12º  ---------------------------------------------  

----------------------------------- Aquisição de Equipamentos  --------------------------------  

Os apoios enunciados na presente secção destinam-se a equipamentos e 

viaturas adquiridos no ano anterior a que corresponde a candidatura. -------------  

---------------------------------------------- Artigo 13º  ---------------------------------------------  

----------------------------- Comparticipação de equipamentos  ----------------------------  

1. A candidatura para aquisição de equipamentos deverá ser acompanhada 

dos documentos legais que comprovem a despesa efetuada, assim como da 

justificação da sua necessidade para o desenvolvimento da atividade. ---------  

2. A comparticipação na aquisição de equipamentos será até 35% da despesa, 

no montante máximo de 1.500,00€. -------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 14º  ---------------------------------------------  

-------------------------------------- Aquisição de viaturas  -------------------------------------  

1. A candidatura para aquisição de viaturas deverá ser acompanhada dos 

seguintes documentos:  -----------------------------------------------------------------------  
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a) Cópia do registo de propriedade ou recibo do pedido do registo na 

Conservatória do Registo Automóvel, ou do Documento Único de 

Automóvel; --------------------------------------------------------------------------------  

b) Cópia do livrete, ou do Documento Único de Automóvel; --------------------  

c) Cópia dos documentos legais que comprovem a despesa efetuada. -----  

2. Concedido o apoio para aquisição de viaturas por parte do Município, a 

entidade em causa não poderá usufruir do mesmo apoio durante um período 

de quatro anos quando se trate da aquisição de viaturas usadas ou por seis 

anos em caso de aquisição de viaturas novas.-----------------------------------------  

3. A comparticipação na aquisição de viaturas será até 50% da despesa, no 

montante máximo de 5.000,00€ ou 7.500,00€ caso se trate de aquisição de 

viaturas novas. ----------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 15º  ---------------------------------------------  

--------------------------- Critérios de avaliação das candidaturas  ------------------------  

1. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 13.º 

serão objeto de avaliação, tendo por base os seguintes critérios específicos 

e fatores de ponderação: ---------------------------------------------------------------------  

a) Importância dos equipamentos para o desenvolvimento da atividade 

regular da Entidade – 35%; -----------------------------------------------------------  

b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras Entidades, agentes 

locais e instituições públicas – 30%;  ----------------------------------------------  

c) Contributo para uma maior autonomia da Entidade e consequente 

diminuição de pedidos de apoios materiais, logísticos e técnicos à 

Câmara – 35%. --------------------------------------------------------------------------  

2. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 14.º 

serão objeto de avaliação, tendo por base os seguintes critérios específicos 

e fatores de ponderação: ---------------------------------------------------------------------  

a) Importância da viatura para o desenvolvimento da atividade regular da 

Entidade – 30%; -------------------------------------------------------------------------  

b) Contributo para uma maior autonomia da Entidade – 20%; -----------------  

c) Atitude de cooperação e envolvimento com outras Entidades, agentes 

locais e instituições públicas – 25%;  ----------------------------------------------  

d) Contributo para a diminuição de pedidos de cedência de transportes 

municipais – 25%. -----------------------------------------------------------------------  
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3. Na fixação do valor do apoio financeiro a atribuir importa considerar o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da avaliação a que se referem os 

nºs 1 e 2, será depois multiplicada pelas percentagens previstas nos 

artigos 13.º e 14.º; -----------------------------------------------------------------------  

b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para 

valores superiores aos montantes máximos fixados para esta linha de 

apoio, será atribuída apenas uma percentagem do valor que resulte da 

aplicação da fórmula prevista na alínea a); --------------------------------------  

c) Em caso de candidaturas iguais ou superiores a 10.000,00€, e apesar 

do exposto nas alíneas a) e b), no que respeita à aquisição de viaturas, 

o apoio a atribuir será no mínimo de 2.500,00€. --------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 16º  ---------------------------------------------  

-------------- Alienação, doação e oneração de equipamentos e viaturas  -----------  

1. Os equipamentos e viaturas adquiridos com o apoio do Município, ao abrigo 

deste Regulamento, não poderão ser alienados, doados ou onerados de 

qualquer forma, pelo período de 4 anos, após a sua aquisição, salvo acordo 

do Município. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. O incumprimento do disposto no n.º 1 dará lugar à exclusão liminar de 

qualquer candidatura a apoios: -------------------------------------------------------------  

a) Nos três anos seguintes, a todos os apoios municipais;  ---------------------  

b) Nos oito anos seguintes, no apoio à aquisição de equipamentos e 

viaturas. ------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO V --------------------------------------------  

-------------------- Apoio para obras de manutenção e conservação  -------------------  

---------------------------------------------- Artigo 17º  ---------------------------------------------  

---------------------------------------- Âmbito dos apoios  ---------------------------------------  

Os apoios definidos nesta secção destinam-se à realização de obras de 

manutenção e conservação de equipamentos associativos até ao valor de 

5.000,00€, e assumem a natureza de comparticipação financeira. ------------------  

---------------------------------------------- Artigo 18º  ---------------------------------------------  

------------------------------------ Instrução da candidatura  -----------------------------------  

1. A candidatura para apoio à realização de obras de manutenção e 

conservação das instalações associativas obriga à apresentação dos 

seguintes documentos: -----------------------------------------------------------------------  
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a) Orçamento e memória descritiva da obra a realizar; --------------------------  

b) Consoante o tipo de obra a realizar, licenças e autorizações exigidas 

por lei; --------------------------------------------------------------------------------------  

c) Cópias das faturas das obras realizadas, obrigatoriamente, até 31 de 

janeiro do ano seguinte ao da candidatura. --------------------------------------  

2. A entidade apoiada deverá comunicar ao Município a data de início e indicar 

a conclusão da obra realizada. -------------------------------------------------------------  

3. O incumprimento da alínea c) do número 1, implica a penalização durante o 

período de um ano, no qual não poderão receber qualquer apoio, direta ou 

indiretamente, por parte do Município de Loures. -------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 19º  --------------------------------------------  

-------------------------------- Comparticipação do Município  -------------------------------  

A comparticipação do Município para obras de manutenção e conservação será 

até 40% do valor total da obra até ao montante máximo de 2.000,00 €. -----------  

---------------------------------------------- Artigo 20º  ---------------------------------------------  

---------------------------------------- Comissão Técnica  ---------------------------------------  

1. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 18.º 

serão objeto de avaliação e ordenação, tendo por base os seguintes critérios 

específicos e fatores de ponderação: -----------------------------------------------------  

a) Pertinência da obra a realizar – 50%; ----------------------------------------------  

b) Urgência da obra a realizar – 35%; -------------------------------------------------  

c) Qualidade do projeto/memória descritiva – 15%. -------------------------------  

2. A avaliação referida no n.º 1 será realizada por uma Comissão Técnica, 

constituída por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Loures. -----  

3. Na fixação do valor do apoio financeiro a atribuir importa considerar o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da avaliação a que se refere o 

n.º 1, será depois multiplicada pela percentagem máxima, prevista no 

artigo 19.º; ---------------------------------------------------------------------------------  

b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para 

valores superiores aos montantes máximos fixados para esta linha de 

apoio, será atribuída apenas uma percentagem do valor que resulte da 

aplicação da fórmula prevista na alínea a). --------------------------------------  

-------------------------------------------- SECÇÃO VI  --------------------------------------------  

-------------------- Apoio à Realização de Projetos e Ações Pontuais  ------------------  
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---------------------------------------------- Artigo 21º  ---------------------------------------------  

----------------------------------- Projetos e ações pontuais  ----------------------------------  

1. Consideram-se projetos e ações pontuais os que, por serem decorrentes da 

oportunidade, não foram incluídos em Planos de Atividades. ----------------------  

2. Os projetos e ações pontuais serão objeto de apoio material, logístico e/ou 

técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O presente artigo é aplicável também, excecionalmente, e em situações 

devidamente fundamentadas, a projetos e ações desenvolvidos por grupos 

informais. ------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 22º  ---------------------------------------------  

-------------------------------------- Prazo de candidatura  -------------------------------------  

Os apoios materiais, logísticos e técnicos para projetos e ações pontuais são 

atribuídos através de apresentação de candidatura com, pelo menos, 2 meses 

de antecedência, relativamente à data de realização da atividade. ------------------  

-------------------------------------------- SECÇÃO VII  -------------------------------------------  

--------------- Apoio à Formação de Técnicos e Dirigentes Associativos  -------------  

--------------------------------------------- Artigo 23º  ----------------------------------------------  

--------------------------------------------- Formação ----------------------------------------------  

O Município elaborará anualmente um Plano de Formação, após auscultação 

ao Movimento Associativo, a disponibilizar às entidades. ------------------------------  

-------------------------------------------- CAPÍTULO III  ------------------------------------------  

----------------------------------------- Disposições finais  ---------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 24º  ---------------------------------------------  

----------------------- Montantes máximos para apoios financeiros  ----------------------  

1. Serão fixados, todos os anos, por despacho do Presidente da Câmara, com 

possibilidade de delegação, os montantes máximos dos apoios financeiros a 

atribuir, pelo Município de Loures para as várias linhas de apoio previstas no 

presente regulamento. ------------------------------------------------------------------------  

2. Os despachos referidos no n.º 1 serão divulgados no Portal do Movimento 

Associativo, até ao dia 14 de novembro. -------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 25º  ---------------------------------------------  

------------------------------- Duplicação de apoios financeiros  -----------------------------  

Salvo situações excecionais, devidamente fundamentadas, as Entidades não 

podem acumular apoios financeiros que visem a realização das mesmas ações 

ou eventos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------------------- Artigo 26º  -----------------------------------------------  

----------------------------- Publicidade dos apoios municipais  -----------------------------  

1. A concessão de apoios municipais obriga as Entidades beneficiárias a 

referenciá-los em todos os materiais gráficos editados e/ou outras formas de 

divulgação e promoção dos projetos e eventos a realizar ou realizados. -------  

2. Os apoios atribuídos pelo Município serão publicitados no Portal do 

Movimento Associativo. -----------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 27º  ---------------------------------------------  

------------------------ Dever de colaboração e falsas declarações  ----------------------  

1. As Entidades que recebam apoios ao abrigo do presente regulamento têm o 

dever de colaboração com o Município, disponibilizando todos os elementos 

por este solicitados sobre as ações apoiadas, visando a monitorização da 

correta aplicação das verbas disponibilizadas ao abrigo do presente 

regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. As Entidades que não disponibilizem os elementos referidos no n.º 1 ficam 

impedidas de receber qualquer apoio por parte do Município de Loures. ------  

3. As Entidades que dolosamente prestem falsas declarações, com o intuito de 

receberem apoios, terão que devolver as importâncias indevidamente 

recebidas e serão penalizados durante um período de dois anos, no qual 

não poderão receber qualquer apoio, direta ou indiretamente, por parte do 

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

---------------------------------------------- Artigo 28º  ---------------------------------------------  

-------- Apresentação das candidaturas e concessão de apoios financeiros -------  

1. As candidaturas deverão ser apresentadas em impressos próprios, cujos 

modelos serão disponibilizados designadamente no Portal do Movimento 

Associativo; --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os apoios financeiros concedidos pelo Município serão devidamente 

titulados, nos termos da lei; ------------------------------------------------------------------  

3. O apoio financeiro atribuído destina-se exclusivamente à prossecução dos 

fins designados nas candidaturas apresentadas às várias linhas de apoio; ---  

4. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que se verifique pela 

utilização indevida do apoio financeiro atribuído, o incumprimento por parte 

do previsto no número anterior implica sempre a devolução ao Município da 

verba correspondente à respetiva linha de apoio; -------------------------------------  
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5. O incumprimento do ponto anterior implica a penalização durante um 

período de dois anos, no qual não poderão receber qualquer apoio, direta ou 

indiretamente, por parte do Município de Loures. -------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 29º  ----------------------------------------------  

------------------------------------------- Outros apoios  ------------------------------------------  

O presente Regulamento não prejudica a atribuição de outros apoios, em 

condições devidamente fundamentadas. ----------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 30º  ---------------------------------------------  

-------------------------------------- Associativismo juvenil  -------------------------------------  

Considerando a dinâmica especifica do associativismo juvenil e a necessidade 

de promover e apoiar o seu desenvolvimento, as candidaturas apresentadas 

por estas entidades terão uma majoração de 10%. --------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 31º  --------------------------------------------  

---------------------------------------- Norma revogatória  ---------------------------------------  

É revogado o Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo aprovado 

na 41.ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 9 de março de 

2015, e na 3.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 25 de 

junho de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 32º  ---------------------------------------------  

----------------------------------------- Entrada em vigor  ----------------------------------------  

Este Regulamento entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicitação, nos termos legais. (…)” ---------------------------------------------------------  

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

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

Sobre o assunto foi apresentada uma Proposta pela Sra. Vereadora e 

pelos Srs. Vereadores do Partido Social Democrata, à qual foi atribuída o 

n.º 550/2018, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  

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

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

--------------------------------------------------- “Artigo 9º -----------------------------------------  

--------------- Comparticipação para a aquisição de material desportivo  -------------  

1. A comparticipação municipal para a aquisição de material desportivo 

processa-se nos seguintes moldes: -------------------------------------------------------  

a) Atividade federada ----------------------------------------------------------------------  
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   Desporto 
Adaptado 

      
  Modalidades 

Prioritárias 
Restantes 

Modalidades 
Modalidades 
Prioritárias 

Restantes 
Modalidad

es 

      

4 ou mais 
escalões 

Arranque 80% até 
2.500€ 

70% até 
1.750,00€ 

100% até 
4.000,00€ 

100% até 
3.250,00€ 

Funcionamento 50% até 
2.000,00€ 

35% até 
1.500,00€ 

100% até 
3.500,00€ 

100% até 
2.750,00€ 

      

3 
escalões 

Arranque 75% até 
2.000€ 

65% até 
1.500,00€ 

100% até 
2.250,00€ 

100% até 
1.500,00€ 

Funcionamento 40% até 
1.500,00€ 

30% até 
1.200,00€ 

100% até 
2.250,00€ 

100% até 
1.500,00€ 

      
Até 2 
escalões 

Arranque 50% até 
1.000,00€ 

40% até 
750,00€ 

100% até 
1.500,00€ 

100% até 
1.125,00€ Funcionamento 

      
 

b) Atividade não federada 

3 ou mais escalões 
Arranque 50% até 1000,00€ 100% até 1.125,00€ 

Funcionamento 45% até 750,00€ 100% até 1.125,00€ 

      

Até 2 escalões 
Arranque 50% até 500,00€ 

45% até 750,00€ 
100% de 1.000,00 € 

Funcionamento 

3.Consideram-se modalidades prioritárias, para efeitos do presente 

Regulamento, aquelas que são abrangidas por Planos de Intervenção 

Municipal como: o Atletismo, as Artes Marciais e Desportos de Combate, o 

Futebol, o Futsal, a Ginástica, o Xadrez e a Natação.  ----------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 31º  ---------------------------------------------  

-------------------------------------- Associativismo Sénior  -------------------------------------  

Considerando a dinâmica especifica do associativismo sénior e a necessidade 

de promover e apoiar o seu desenvolvimento, as candidaturas apresentadas 

por estas entidades terão uma majoração de 20%.” -------------------------------------  

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

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------   



 

                                                                                                                                            

111/154 

 

 

                                                                                                                                      27ª Reunião Ordinária - 2018-12-05 

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, a proposta de 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo que se apresenta, vem à 

deliberação deste órgão em consonância com aquilo que o articulado 

atualmente em vigor fixa. Ou seja, era premissa e condição essencial que ao 

fim de três anos o atual Regulamento, que se encontra ainda em vigor, 

pudesse ser revisto e de novo colocado à deliberação dos órgãos municipais, 

Câmara e Assembleia Municipal.  -------------------------------------------------------------  

Foi esse processo que se iniciou já há vários meses a esta parte, com a 

constituição de um grupo de trabalho interno, que tem vindo a trabalhar neste 

assunto. Após um primeiro esboço de revisão ao Regulamento tivemos ocasião 

de iniciar o trabalho de discussão com as entidades, tendo-se realizado 

reuniões com as coletividades e associações de ambas as zonas do concelho. 

Foram consultados os Conselhos Municipais da Juventude e do 

Associativismo, que tiveram ocasião de conhecer o conteúdo relativamente a 

este documento e, posteriormente, colheu-se o parecer da Associação das 

Coletividades do concelho de Loures.  -------------------------------------------------------     

Foi também constituído, por proposta de um dos grupos políticos 

representados na Câmara Municipal, um grupo de trabalho tendente a criar um 

espaço de discussão fora do âmbito desta reunião, para que as diferentes 

forças políticas pudessem contribuir para o documento. --------------------------------  

Na sequência de todo esse trabalho de ampla auscultação e envolvimento do 

Movimento Associativo, primeiro destinatário deste Regulamento, foram 

também auscultadas as estruturas que o representam e as forças políticas. -----  

Assim, apresenta-se hoje a deliberação da Câmara uma proposta que, no 

nosso entendimento, significa um passo em frente num caminho que iniciámos 

em dois mil e catorze, que foi a reposição da existência de um Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo na área do concelho, que havia sido 

suspenso anteriormente, que vem trazer a possibilidade de financiamento que 

durante algum tempo não existiu.   ------------------------------------------------------------  

A revisão que se encontra associada a esta proposta integra alguns aspetos 

inovadores, relativamente ao anterior e, fruto da experiência, faz correções em 

relação a percentagens, prazos e mecanismos de candidatura, que no anterior 

já figuravam, mas que a experiência veio demonstrar que podiam ser revistos 

para melhor e com benefício para todos.  Para quem disponibiliza estas verbas, 

e para quem a elas se candidata.  -------------------------------------------------------------  
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Da revisão que se apresenta, destaco, nomeadamente: o facto de integrar as 

festas anuais promovidas pelas entidades religiosas do concelho, que significa 

um salto em frente, uma vez que não existia esta possibilidade. A 

uniformização dos prazos de candidatura, alargando esse prazo até ao dia 

trinta e um de janeiro. A integração de uma nova tipologia de eventos, os 

eventos de caráter local, que podem ser apoiados. O estabelecimento de um 

montante máximo de apoio à atividade regular, que se cifra em seis mil euros. 

O estabelecimento de um montante máximo de apoio a festas anuais, no valor 

de dois mil e quinhentos euros. O limite aos eventos especiais, que agora 

passarão a ter um teto máximo de um por modalidade e três por entidade. A 

existência de uma majoração de apoio à aquisição de material desportivo para 

o desporto adaptado que, na nossa opinião, deve ser discriminado 

positivamente, o que no anterior Regulamento não acontecia dessa forma tão 

evidente, e que agora passa a ser norma, caso este Regulamento seja 

aprovado. Aumenta-se, ainda, o apoio para a realização de obras de 

manutenção e conservação, quer no valor da obra a candidatar, que passa de 

dois mil e quinhentos euros para cinco mil euros, quer no valor das 

transferências que passam de quarenta por cento até um máximo de mil euros, 

para quarenta por cento até um máximo de dois mil euros. Ou seja, um teto 

que passa para o dobro. É, ainda, majorado o apoio à aquisição de viaturas 

novas, que passa a receber uma comparticipação máxima de sete mil e 

quinhentos euros, e as viaturas na condição de usadas uma comparticipação 

de cinco mil euros. Este Regulamento garante, ainda, um valor mínimo de dois 

mil e quinhentos euros no apoio à aquisição de viaturas de valor superior a dez 

mil euros e majora, em dez por cento, o apoio ao associativismo juvenil como 

forma de incentivo à associação dos mais jovens da nossa comunidade.  --------  

Entendemos que o associativismo continua a ser um valor muitíssimo 

importante para a vida em comunidade, para a coesão social e para a resposta 

que, infelizmente, os poderes e em particular a Administração Central continua 

a não conseguir proporcionar, do ponto de vista cultural, desportivo e de 

ocupação de tempos livres a vastos setores da população, incluindo os jovens. 

Obriga, ainda, à definição de um plano de formação anual para técnicos e 

dirigentes associativos, e a nossa convicção é que esta é uma medida bastante 

positiva. Apresenta uma maior exigência na monitorização dos apoios que são 

conseguidos, clarificando regras a cumprir, e tornando mais exigente o 
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acompanhamento da aplicação daquilo que o Município descentraliza para 

coletividades e associações.  -------------------------------------------------------------------  

Em resumo, penso que estamos perante um documento equilibrado, que 

integrou um vasto conjunto de contributos que surgiram, quer no âmbito das 

entidades consultadas, quer das forças políticas. O período de discussão 

pública foi bastante alargado, como certamente os senhores Vereadores 

estarão recordados, porque era inicialmente de quarenta e cinco dias, e passou 

para sessenta dias. Isto significa que demos a possibilidade a toda os que 

quisessem participar, de o poderem fazer. --------------------------------------------------  

Portanto, é um documento que, em nossa opinião, reflete um vastíssimo grupo 

de opiniões e que beneficiou, em muito, da participação alargada em torno do 

seu conteúdo, que foi possível obter por diferentes vias.  ------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, é importante 

salientar que vamos fazer uma consideração essencialmente política e não 

técnica, e que aceitamos como boas todas as considerações técnicas que o 

senhor Vice-Presidente e o Grupo de Trabalho, onde estivemos presentes, nos 

deram. Portanto, não pomos em causa a legitimidade dos técnicos para darem 

as suas opiniões e, por isso, iremos fazer uma análise essencialmente política.   

O Partido Social Democrata apresentou na semana passada um documento ao 

senhor Presidente e ao Partido Socialista, que englobava um conjunto de 

alterações maiores e mais profundas que aquelas que foram efetuadas no 

documento que nos é agora apresentado.  -------------------------------------------------  

O Partido Social Democrata aceita como boa a premissa de que esta proposta 

é melhor que o Regulamento que está em vigor e, partindo daí, tentámos 

apenas melhorá-lo tendo em conta alguns objetivos concretos. O primeiro, 

seria uma maior responsabilização dos dirigentes associativos e, por 

consequência, das próprias associações perante o Município. Mas, também, 

uma maior responsabilização do Município em relação às associações, porque 

me parece que muitas vezes não é assim tão claro e transparente. Assim, 

propomos uma maior transparência nos procedimentos do Município, e uma 

maior exigência nesses mesmos procedimentos das associações.  -----------------  

Sobre áreas concretas deste Regulamento, o que propomos na nossa proposta 

de alteração é um reforço muito positivo na área do desporto, especialmente na 

área do desporto adaptado. Apesar de reconhecermos que ainda não está 
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devidamente massificado o desporto adaptado nos nossos clubes e 

associações do concelho, seria uma forma de incentivar os clubes a apostarem 

neste tipo de desporto. Parece-nos que é uma área em que o Estado deve e 

tem obrigação de apoiar o mais que pode e, por isso, propomos um aumento 

das percentagens que chegam aos cem por cento. Como tal, o Município 

também deve ir por esse caminho.  -----------------------------------------------------------  

Aquilo que entendemos é que o Poder Central e Local têm o dever de 

disponibilizar aos cidadãos, nomeadamente, aos jovens e aos mais idosos, 

uma forma de terem acesso à pratica desportiva diária de modo contínuo. 

Reconhecemos, evidentemente, que nem o Poder Central, nem o Poder Local, 

têm condições, por si próprios, para ter essa competência de serviço público. 

Daí pensarmos que este Regulamento vai nesse sentido, e melhora esse 

serviço público. Por isso, devemos apoiar as associações que fazem esse 

serviço público, que muitas vezes devia ser feito pelo Poder Central e pelo 

Poder Local.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Por tudo isto pensamos que o Município deve ir um pouco mais longe e 

propomos, na nossa proposta, a criação de um novo artigo, de modo a 

promover o associativismo específico para séniores.  Bem sei que não existe 

nenhuma associação no concelho legalizada como associação, existem 

apenas grupos informais para a área de séniores, mas penso que na área da 

cultura existem grupo informais séniores, que podíamos incentivar, através 

desse novo artigo, para que se pudessem associar legalmente, de forma a 

terem acesso a mais e melhores apoios do Estado. -------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, deixamos sobre a mesa estas duas propostas de 

alteração concretas, que se traduzem, nomeadamente, no artigo nono numa 

melhoria das verbas e das percentagens a atribuir na área da atividade 

federada no desporto e, especialmente, no desporto adaptado, e a criação do 

artigo trigésimo primeiro relativo ao associativismo sénior. Seria uma maneira 

de promover ainda mais este tipo de associativismo, com uma majoração de 

vinte por cento. Propomos, também, no número três do artigo nono, a 

implementação da natação como um desporto de intervenção prioritária. 

Sabemos que não existe nenhum clube, a não ser a empresa Municipal 

GesLoures, que tenha natação no concelho, mas é uma forma de incentivar 

que a natação passe um pouco para a esfera dos clubes.  ----------------------------  
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O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Em primeiro lugar quero dizer que, de facto, 

o Partido Social Democrata apresentou um conjunto de contributos, já depois 

da reunião do Grupo de Trabalho, mas, ainda assim foram examinados e 

tivemos ocasião, de sobre eles fazer a nossa própria reflexão.  ----------------------  

O Partido Social Democrata não retoma agora, nesta proposta que nos está 

distribuída, alguns dos aspetos que estiveram presentes na conversa que 

tivemos sobre uma primeira proposta que nos fizeram chegar. De facto, no 

texto introdutório e em vários passos das propostas concretas que formula, tem 

uma lógica que, na nossa opinião, não deve ser aquela que deve reger a 

relação entre o Município e as associações.  ----------------------------------------------  

O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo fixa um conjunto de 

obrigações, de prestação de contas por parte das associações, de 

cumprimento de formulários de candidatura, e também de prestação de contas 

em relação àquilo que são as verbas disponibilizadas ao Movimento 

Associativo que já são, na nossa opinião, em larga medida suficientes. 

Procederam-se a algumas correções relativamente a essa matéria no texto do 

articulado que foi previamente distribuído e, na nossa opinião, no essencial, 

está salvaguardado que há uma boa gestão e um bom acompanhamento, por 

parte da entidade pública que disponibiliza apoios aos Movimento Associativo. 

Portanto, há a possibilidade de acompanhar, muito estreitamente, a forma 

como os apoios são aplicados.  ----------------------------------------------------------------  

Penso que devemos evitar uma lógica que é de alguma desconfiança, e 

simultaneamente em alguns casos punitiva, que é aquela que está subjacente 

à proposta que nos foi apresentada. Certamente essa atitude não vai 

corresponder a um aumento da relação de confiança que o Município tem, e 

pretende continuar a ter, com o Movimento Associativo. Ou seja, não nos 

colocamos na situação de, à partida, desconfiarmos que as verbas podem ser 

mal geridas e mal aplicadas. O entendimento que temos é que as normas que 

existem dão, no essencial, resposta a um acompanhamento eficaz em relação 

à forma como o financiamento é aplicado, e com as correções que são 

introduzidas na proposta que temos em apreço, ainda se “afinam” um pouco 

mais. Mais do que isto, penso que era entrar num domínio onde iria crescer 

uma atitude de desconfiança da parte do Movimento Associativo em relação ao 

Município, que iria parecer, aos olhos do Movimento Associativo, como uma 

entidade que tem uma lógica, de alguma forma, punitiva. Por exemplo, o 
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articulado que neste momento está em discussão propõe, relativamente à 

instrução de candidaturas para obras, número três do artigo dezoito, a 

obrigatoriedade de apresentação, por parte do Movimento Associativo, de uma 

cópia da fatura das obras realizadas e a exclusão e penalizações futuras, caso 

isso não aconteça. A proposta é que essa penalização, caso isso venha a 

acontecer, ocorra durante um ano, e o Partido Social Democrata propôs que 

essa penalização fosse de cinco anos. Ora, cinco anos está para além de uma 

direção associativa que, em regra, tem um prazo de funcionamento que não 

excede os três anos. Portanto, punir duas direções associativas, a segunda das 

quais não terá, eventualmente, nada a ver com aquilo que foi praticado pela 

anterior, parece-me ser um excesso. Penso que não faz grande sentido.  --------  

O mesmo acontece em relação a uma outra proposta, no número dois do artigo 

dezasseis, relativamente à alienação, doação e oneração de equipamentos e 

viaturas, que possam ser colocados à disposição das associações. A proposta 

é que caso exista uma alienação em desconformidade com o Regulamento, se 

proceda a uma exclusão durante três anos, e o Partido Social Democrata 

propõe, novamente, cinco anos. Pensamos que é excessivo.  ------------------------  

Depois, apresentam um conjunto de propostas que têm uma redação 

completamente redundante, como, por exemplo, o número um e número três 

do artigo dois, e o número um e número oito do artigo quarto, que são 

redundantes entre si.  -----------------------------------------------------------------------------  

Há, ainda, um conjunto de outras propostas que têm uma fundamentação que, 

na nossa opinião, é reduzida e não percebemos. Há propostas que surgem 

com critérios percentuais para a atribuição de apoios diferentes da proposta 

que está colocada, mas não se explica porque é que se mudam as 

percentagens e passam a ser diferentes.  --------------------------------------------------  

Entrando mais no detalhe da proposta apresentada, é bom não nos 

esquecermos que sempre que alterarmos uma linha de apoio e mudarmos a 

percentagem, como estamos a lidar com uma “massa global” para ser 

distribuída, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, 

estamos a esvaziar outra linha de apoio. Este princípio tem de ser entendido, 

porque cada vez que propomos que numa determinada linha de apoio se passe 

da percentagem cinquenta para setenta por cento, isso significa que haverá 

mais dificuldade para fazer essa compensação. Há, talvez, uma exceção, sobre 

a qual me irei referir mais adiante.  ------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente, gostaria de apresentar três propostas de alteração. A 

primeira, está distribuída aos senhores Vereadores a proposta de deliberação 

que, de alguma forma, altera o conteúdo desta proposta de Regulamento, 

criando uma norma transitória, no que respeita ao prazo de apresentação de 

candidaturas por parte das entidades.  O que está previsto no Regulamento é 

que esse prazo seja de um de dezembro a trinta e um de janeiro de cada ano. 

Este ano isso será de impossível cumprir e aquilo que se propõe é que possa, 

no ano de dois mil e dezanove, a título excecional, ocorrer nos trinta dias úteis 

subsequentes à entrada em vigor do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo. Esperamos que hoje seja deliberado na Câmara Municipal para 

ser enviado para a Assembleia Municipal, e subsequentemente terá de ser 

publicado no Boletim Municipal e no Diário da República. Portanto, há a 

necessidade de fazer o acerto dos prazos. Esta é a primeira alteração, e já 

tivemos ocasião de fazer idêntica alteração em relação ao Regulamento 

Municipal de Apoio às Instituições Sociais.  ------------------------------------------------  

Relativamente a um artigo em concreto, e respondendo a uma questão 

colocada pelo senhor Vereador Nuno Dias, a propósito da definição do 

despacho do senhor Presidente da Câmara, artigo vigésimo quarto, proponho a 

seguinte redação: “2. Os despachos referidos no n.º 1 serão divulgados no 

Portal do Movimento Associativo, após a aprovação do orçamento municipal 

pela Câmara e pela Assembleia Municipais.”. Com esta redação deixamos de 

ter a questão do prazo que se situava num dia preciso, e passaria a ser mais 

flexível e subordinado, sempre, à aprovação por parte dos órgãos do 

Orçamento Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------    

Relativamente às questões colocadas pelos senhores Vereadores do Partido 

Social Democrata e que chegaram a esta reunião por escrito, gostaria de 

apresentar uma proposta alternativa para o artigo nono do Regulamento. Não é 

uma redação alternativa à proposta apresentada pelos senhores Vereadores 

do Partido Social Democrata, porque têm toda a possibilidade de a apresentar, 

é uma redação alternativa ao artigo nono do Regulamento.  --------------------------  

Assim, em relação ao desporto adaptado, na senda da valorização e da 

descriminação positiva do desporto adaptado, que pudéssemos ir pelo seguinte 

caminho: no que respeita à atividade federada, com quatro ou mais escalões 

nas modalidades prioritárias, a percentagem de comparticipação seria alterada 

de cinquenta por cento até três mil euros, para noventa por cento até três mil 
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euros. Nas restantes modalidades, a alteração seria de cinquenta para noventa 

por cento, até dois mil duzentos e cinquenta euros. Quanto ao funcionamento, 

relativamente aos quatro ou mais escalões nas modalidades prioritárias, a 

alteração seria de cinquenta para noventa por cento até três mil euros, e nas 

restantes modalidades, em vez de quarenta e cinco por cento até dois mil 

duzentos e cinquenta euros, passaria para oitenta e cinco por cento, até dois 

mil duzentos e cinquenta euros.  ---------------------------------------------------------------  

Em relação à atividade federada com três escalões, relativamente ao arranque, 

proponho que se passe de cinquenta para noventa por cento até dois mil 

duzentos e cinquenta euros, de quarenta para oitenta por cento até mil e 

quinhentos euros e, quanto ao funcionamento, se altere para noventa por cento 

até dois mil e duzentos e cinquenta euros e para setenta e cinco por cento até 

mil quinhentos e euros.  --------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos dois escalões, proponho que se altere de trinta e cinco por 

cento para setenta e cinco por cento até mil e quinhentos euros, e de trinta 

para setenta por cento até mil cento e vinte e cinco euros.  ----------------------------       

Na atividade não federada, a proposta de alteração da percentagem da 

comparticipação em relação aos três ou mais escalões é que se passe de 

quarenta para setenta por cento, até mil cento e vinte e cinco euros, e de trinta 

e cinco para setenta e cinco por cento até mil cento e vinte e cinco euros. 

Quando aos dois escalões, a alteração é que se passe de quarenta para 

noventa por cento, até setecentos e cinquenta euros.  ----------------------------------  

Utiliza-se aqui a descriminação positiva, reforçando a percentagem no apoio ao 

desporto adaptado, sem romper com algo que consideramos muito importante, 

que é a lógica da comparticipação.  -----------------------------------------------------------  

Todo o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo está construído 

numa lógica em que não existem comparticipações a cem por cento, e aqui 

diferimos da proposta apresentada pelos senhores Vereadores do Partido 

Social Democrata que propõem uma comparticipação até cem por cento. 

Portanto, em nenhuma linha de apoio à comparticipação é até cem por cento, 

mas entendemos que elas devem subir substancialmente, e é isso que se está 

a propor passando de quarenta por cento, em alguns casos, para noventa por 

cento. Não entendemos ser estimulante a ideia de que o Município deve pagar 

na íntegra qualquer candidatura apresentada, no âmbito de uma linha de apoio.  
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Por último, o senhor Vereador refere-se às modalidades prioritárias onde incluí 

a natação, relativamente aos Planos de Intervenção Municipal em várias 

modalidades que consideramos prioritárias, como é o caso dos desportos de 

combate, do futebol, do futsal, da ginástica e do xadrez. A natação não tem 

Plano de Intervenção Municipal, porque há uma empresa municipal que leva a 

cabo esta atividade, e não nos pareceu curial desenvolver um Plano de 

Intervenção Municipal para esta modalidade específica, porque a empresa 

cumpre esse papel com o trabalho que vai fazendo.  ------------------------------------  

Em relação às questões relacionadas com o associativismo sénior, elas estão 

integradas no Regulamento Municipal de Apoios à Intervenção Social. É aí que 

são apreciadas e decididas as candidaturas, e não neste Regulamento que tem 

outras características e outros destinatários.  ----------------------------------------------  

Penso que os senhores Vereadores do Partido Social Democrata concordam 

que se fez um esforço. Há propostas que apresentaram na sequência da 

reunião que tivemos ocasião de fazer que foram levadas em linha de 

consideração, nomeadamente, no capítulo de aquisição de viaturas, que se 

encontram refletidas neste documento que está em apreciação.  --------------------  

Em relação à questão do desporto adaptado, também se corresponde de 

alguma forma, subindo de forma significativa a percentagem do apoio ao 

arranque e funcionamento das entidades que têm atividade federada e 

atividade não federada, e que se dedicam ao desporto adaptado na área do 

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, seria muito 

fácil para nós dizer que o senhor Vice-Presidente discutiu uma proposta que 

não apresentámos. Não o vamos fazer porque não seria intelectualmente 

honesto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Comecei por referir à Câmara que as nossas apreciações são essencialmente 

políticas, e não técnicas. Evidentemente que o senhor Vice-Presidente levantou 

algumas questões que se podiam tornar técnicas, mas não eram essas que 

estávamos a discutir, nem foi esse o nosso enfoque.  -----------------------------------  

De facto, a nossa proposta base, só não a apresentamos hoje para evitar uma 

discussão de duas horas de ponto a ponto ou de artigo a artigo. Nesse sentido, 

apresentámos nesta proposta de alteração aquelas que achávamos serem 
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mais interessantes e mais importantes para as associações, mas também para 

a defesa dos interesses do Município e do Poder Local.  -------------------------------  

O senhor Vice-Presidente referiu que a nossa proposta podia ser entendida 

como se estivesse a criar um princípio de desconfiança. Ora, nós discordamos 

completamente disto que o senhor disse, o que é normal, porque pensamos é 

que é um princípio de exigência e de responsabilização. Portanto, o senhor 

Vice-Presidente e o senhor Presidente consideram que é um princípio de 

desconfiança, mas ninguém desconfia de ninguém. É um princípio de 

responsabilização e de exigência para os dois lados. Quem analisou a proposta 

com atenção, e o senhor Vice-Presidente com certeza que a analisou com 

atenção, a exigência era, também, para o Município. Não era apenas para as 

associações. Portanto, não me parece que a sua afirmação seja muito correta, 

do nosso ponto de vista.  -------------------------------------------------------------------------  

Em concreto quanto às propostas que faz, evidentemente que vão no caminho 

daquilo que propomos, e não podemos dizer que estamos insatisfeitos com as 

alterações que propõe neste momento. Pensamos é que são muito curtas. 

Mas, como referi logo no início, ainda antes destas alterações, este 

Regulamento é melhor que aquele que está em vigor. Damos isso como certo 

e, sendo melhor, apenas quisemos melhorá-lo.  ------------------------------------------  

Ainda bem que apresentámos esta proposta, porque assim a Coligação 

Democrática Unitária aceitou qualquer coisa das nossas propostas, que 

melhoram, substancialmente, pelo menos na questão do desporto adaptado, 

este documento.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Consideramos que este documento, embora seja aprovado e editado, nunca 

deve estar fechado politicamente, mediante as contingências diárias e 

quotidianas, tanto do associativismo, como da parte financeira do Município e 

do Estado. Dessa forma, iremos estar sempre abertos e atentos para melhorá-

lo, seja em sede de uma revisão, ou durante o período que intermeia essa 

revisão.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Relativamente às propostas de 

alteração apesentadas pelo senhor Vice-Presidente, estamos sempre de 

acordo com qualquer proposta que vise melhorar o articulado do Regulamento 

e não temos qualquer objeção em aceitá-las, tal como foram estabelecidas.  ----  
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Relativamente a esta matéria, também foi do nosso agrado o formato como foi 

feito e como foi articulado este Regulamento. Penso que deveria servir de 

exemplo. Aquilo que fizemos foi uma análise de forma consciente e política e, 

também, de forma técnica, o que nos levou a conhecer de forma mais profunda 

o Regulamento. O Partido Socialista congratula-se pelo facto de ter 

apresentado um conjunto significativo de melhorias ao documento, umas 

aceites, outras não, mas isso é a vida democrática e quem ganha governa.  

Portanto, pensamos que foi uma metodologia simpática, o facto de se ter criado 

um Grupo de Trabalho proposto pelo Partido Social Democrata, de onde 

resultou um trabalho profícuo entre a Câmara e as bancadas políticas na 

oposição.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Contudo, este não seria o mosso documento, porque pensamos que todas as 

propostas que apresentamos eram fundamentais. Não foi assim considerado, 

mas congratulamo-nos com aquelas que foram aceites, e não apenas com 

essas, mas por todas aquelas que foram aceites, nomeadamente, com a 

aceitação da proposta do bancada do Partido Social Democrata.  -------------------  

Consideramos que este é um Regulamento importante e, por isso, deve fazer-

nos refletir, tal como disse o senhor Vereador Nuno Botelho, não apenas de 

três em três anos, mas sim todos os anos, quanto à sua aplicabilidade, à 

capacidade de intervenção e de catapultar o Movimento Associativo para outro 

nível mais condizente com a realidade atual.  ----------------------------------------------  

Pensamos que foi um trabalho importante, mas, nestas políticas do Movimento 

Associativo é um trabalho que não está, nem estará, terminado.  -------------------    

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, quero agradecer o 

trabalho profundo e de grande qualidade técnica que foi desenvolvido pelo 

Grupo de Trabalho constituído pelos técnicos municipais, que tiveram a 

responsabilidade de elaborar uma primeira proposta, na sequência da reflexão 

que foi sendo feita sobre a aplicação do Regulamento que atualmente está em 

vigor. Muitos dos técnicos estão hoje a assistir a esta reunião, e quero 

publicamente reconhecer este trabalho muitíssimo meritório, de grande 

qualidade e que contribuiu para um excelente documento como é aquele que 

temos hoje em apreciação na Câmara.  -----------------------------------------------------  
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Senhores Vereadores, se este Regulamento é melhor que o anterior, espero o 

melhor desta votação e, nomeadamente, a unanimidade que se registou no 

anterior Regulamento, tanto na Câmara, como na Assembleia Municipal.  --------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vice-Presidente, ainda bem 

que lembrou a votação anterior, porque é um contexto muito interessante para 

a votação que se seguirá.  -----------------------------------------------------------------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES REFERÊNCIADAS, O 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO, FICOU COM 

A SEGUINTE REDAÇÃO FINAL: --------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------- “REGULAMENTO MUNICIPAL -------------------------------  

----------------------- DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO (RMAA)  -----------------------  

-------------------------- - NOTA JUSTIFICATIVA E PROJETO -  -------------------------  

----------------------------------------- Nota justificativa  -----------------------------------------  

O movimento associativo popular e o movimento associativo juvenil integram a 

mais numerosa “família” da Economia Social. De acordo com a Conta Satélite 

da Economia Social (CSES), em 2013, das 61.268 unidades consideradas no 

âmbito da Economia Social, as Associações e outras OES representavam 

93,4%, sendo responsáveis por 61% do VAB3 e 64,8 do emprego (ETC4 

remunerado). No âmbito da mesma CSES, das cerca de 61 mil entidades, 

31.079 desenvolvem atividade no âmbito da cultura, desporto e recreio 

(50,7%). A sua importância na sociedade portuguesa – na promoção da 

participação cívica, da cultura e do desporto para todos – é hoje reconhecida 

de forma consensual. -----------------------------------------------------------------------------  

É assim também no Concelho de Loures, que conta com mais de uma centena 

de associações com atividade regular, que desempenham um papel 

fundamental na coesão social, no acesso generalizado a um conjunto de 

atividades que promovem o bem-estar da população e na promoção e defesa 

do nosso património natural e cultural. -------------------------------------------------------  

                                                 
3 Valor Acrescentado Bruto: constitui o resultado líquido da produção avaliada a preços de base e 

diminuída do consumo intermédio avaliado a preços de aquisição. O valor acrescentado é registado a 

preços de base. 

 
4 Equivalente a Tempo Completo. 
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O Movimento Associativo foi e continua a ser um grande impulsionador no 

desenvolvimento de diversos sectores da vida social, cultural e desportiva, e 

um elemento fundamental na consolidação do sentimento de pertença e de 

identificação com o território. -------------------------------------------------------------------  

Atento o disposto no artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo, não 

deixando de reconhecer que persistem alguns fatores de ordem económico-

financeira desfavoráveis, considera-se que o atual Regulamento respeita o 

sentido da promoção de um cada vez mais ajustado equilíbrio das medidas e 

linhas de apoio preconizadas, comprometidas com a resolução de problemas 

concretos, com vista à valorização de uma dinâmica que continua a suprir 

lacunas na vida das populações e a responder às aspirações de participação e 

de realização coletiva e individual. ------------------------------------------------------------  

O apoio do Governo e da Administração direta e indireta do Estado continua a 

ser muito pouco expressivo, assumindo-se as autarquias como parceiros 

privilegiados do movimento associativo, tantas vezes para além das suas 

competências. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Igualmente se mantém um enquadramento legal desajustado da realidade das 

associações, não as descriminando positivamente, como determina a 

Constituição da República Portuguesa. ------------------------------------------------------  

No Município de Loures, após um período de quatro anos de suspensão, o 

Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo foi alvo de uma 

atualização em 2015, reforçando os mecanismos de apoio ao movimento 

associativo do Concelho e concorrendo para um maior dinamismo do 

associativismo concelhio – mais atividades, mais qualidade.  -------------------------  

O Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo aprovado em 2015 

revelou-se de particular importância, quer para o desenvolvimento qualitativo 

da dinâmica associativa local, quer para o reforço de relações institucionais 

assentes na transparência e na confiança. Sendo positivo o balanço sobre a 

aplicação daquele instrumento, foi encetado, ao cabo de três anos, o processo 

de revisão do mesmo, quer porque o próprio articulado assim o determinava, 

quer pelo reconhecimento da necessidade da introdução de alguns 

ajustamentos, fruto da experiência e da avaliação coletiva entretanto 

desenvolvida. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Acreditamos que os ajustamentos que agora se propõem e que decorrem do 

estabelecido no seu Artigo 36º, irão contribuir para a qualificação de uma rede 
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de recursos locais que respondam às atuais necessidades dos munícipes. E 

tudo isso num quadro normativo e procedimental que assegure a equidade, a 

transparência, o rigor e a imparcialidade. ---------------------------------------------------  

O processo de elaboração do presente Regulamento teve em consideração a 

experiência passada, no Município de Loures. Foram, a esse propósito, 

consideradas as recomendações formuladas no Relatório de Auditoria Interna 

10/GAI/2009. Para além disso, foram analisados um conjunto de outros 

regulamentos de apoio ao associativismo (de outros municípios), atualmente 

em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Outro aspeto a relevar é o da participação do movimento associativo concelhio 

na elaboração do presente Regulamento. Foram realizadas duas reuniões 

descentralizadas com o movimento associativo, bem como com a Associação 

das Coletividades do Concelho de Loures e com os Conselhos Municipais do 

Associativismo e da Juventude, onde se discutiu o projeto de Regulamento.  ----  

As normas de competência objetiva e subjetiva, que permitem aos órgãos 

municipais proceder à aprovação do presente regulamento, são o artigo 241.º 

da Constituição da República Portuguesa e as alíneas k), o) e u) do nº1 do 

artigo 33º e g) do nº 1 do artigo 25º, do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Preâmbulo  -------------------------------------------  

O Movimento Associativo desempenha um papel fundamental e insubstituível 

na sociedade portuguesa: -----------------------------------------------------------------------  

a) Como impulsionador de participação e de transformação social; --------  

b) Como dinamizador da educação não formal;  ---------------------------------  

c) Enquanto verdadeira “escola de democracia”; --------------------------------  

d) Como suporte de políticas que visam assegurar o desporto e a cultura 

para todos. ------------------------------------------------------------------------------  

O reconhecimento desse papel tem, atualmente, expressão constitucional. De 

acordo com o disposto nos artigos 73.º e 79.º da Constituição, compete ao 

Estado promover a democratização da cultura e do desporto, em colaboração 

com o Movimento Associativo. Essa colaboração deve existir, também, na área 

da juventude (n.º 3 do artigo 70.º da Constituição).---------------------------------------  

Consciente desse papel e dessa importância, o Município de Loures decide 

estabelecer e regulamentar um conjunto de apoios ao Movimento Associativo 

Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil, que visam, no essencial, o reforço e 
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a qualificação de uma rede de recursos locais que respondam a necessidades 

dos cidadãos, o reforço do trabalho voluntário, a prática da solidariedade, a 

participação na vida social e o incremento das dinâmicas desportivas e 

culturais locais.  -------------------------------------------------------------------------------------  

A tipologia de apoios a conceder – e a sua configuração concreta – tiveram em 

consideração, entre outros aspetos: ----------------------------------------------------------  

  a)A ausência de apoios ao Movimento Associativo por parte do Poder 

Central; ---------------------------------------------------------------------------------  

b) A situação financeira do Município; ---------------------------------------------  

c) As principais necessidades do Movimento Associativo do Concelho 

de Loures; ------------------------------------------------------------------------------  

d) A experiência acumulada ao longo dos anos, no que se refere à 

atribuição de apoios pelo Município; --------------------------------------------  

e)Uma aposta na qualificação dos dirigentes associativos e no reforço 

da dinâmica e das respostas existentes. --------------------------------------  

Na definição das regras que balizam a atribuição dos apoios, procurou-se, por 

outro lado, respeitar um conjunto de princípios, claramente identificados: a 

equidade, a transparência, o rigor e a imparcialidade. Para além disso, a 

elaboração do presente regulamento foi objeto de um processo participado, 

tendo sido publicitado através do Portal do Movimento Associativo, promovido 

o envolvimento das Associações, através de reuniões realizadas para o efeito, 

de consulta pública e dos Conselhos Municipais do Associativismo e da 

Juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

No uso da competência regulamentar prevista no artigo 241.º da Constituição 

da República Portuguesa e das alíneas k), o) e u) do nº1 do artigo 33º e alínea 

g) do nº 1 do artigo 25º, do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro o 

Município de Loures delibera o seguinte: ----------------------------------------------------  

-------------------------------------------- CAPÍTULO I  -------------------------------------------  

---------------------------------------------- SECÇÃO I  --------------------------------------------  

---------------------------------------- Disposições gerais  ---------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 1º  ----------------------------------------------  

------------------------------------------------ Objeto  -----------------------------------------------  

O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA) define os tipos e 

as formas de concessão de apoios ao Associativismo Cultural, Recreativo, 
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Desportivo e Juvenil, em áreas de atividade não abrangidas por Acordo de 

Colaboração ou Contrato-Programa específico, bem como a entidades 

religiosas do concelho no que diz respeito, e em exclusivo, à realização de 

Festas Anuais.  -------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 2º  ----------------------------------------------  

----------------------------------------------- Âmbito  ------------------------------------------------  

1. Podem candidatar-se aos apoios constantes do presente Regulamento as 

Entidades sem fins lucrativos que reúnam, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

a) Estejam legalmente constituídas; ---------------------------------------------------  

b) Possuam sede e desenvolvam a sua atividade no Concelho de Loures; 

c) Possuam registo municipal; ----------------------------------------------------------  

d) Apresentem anualmente o seu plano de atividades e orçamento para o 

ano a que corresponde o pedido; ---------------------------------------------------  

e) Apresentem relatório de atividades e contas do ano anterior, 

devidamente aprovados pelos órgãos competentes, cuja apresentação 

deverá ocorrer até 30 de abril do ano a que corresponde a candidatura. 

2. Podem ainda candidatar-se aos apoios constantes do presente Regulamento 

as Entidades com sede noutro concelho, mas que possuam delegações a 

funcionar e com atividade no Concelho de Loures;  ----------------------------------  

3. No caso referido no nº 2, só será objeto de apoio a atividade desenvolvida 

pelas delegações a funcionar no Concelho de Loures. ------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 3º  ----------------------------------------------  

----------------------------------------- Registo Municipal  ---------------------------------------  

1. A inscrição no registo municipal deve ser formalizada através de 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara. --------------------------------------  

2. O pedido de inscrição deve ser acompanhado dos seguintes documentos: ---  

a) Fotocópia do Cartão de Identificação da Pessoa Coletiva (NIPC); --------  

b) Fotocópia dos Estatutos da Entidade com indicação da data de 

publicação em Diário da República, quando aplicável; -----------------------  

c) Fotocópia do Regulamento Geral Interno, quando exista; -------------------  

d) Fotocópia da publicação no Diário da República do estatuto de utilidade 

pública, caso exista; --------------------------------------------------------------------  

e) Fotocópia da publicação da legal constituição no Diário da República, 

para entidades criadas antes de 2006;  -------------------------------------------  
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f) Fotocópia da última ata da Tomada de Posse dos Órgãos Sociais. ------  

----------------------------------------------- Artigo 4º  ----------------------------------------------  

------------------------------------ Tipos de apoios e prazos  ----------------------------------  

1. Os apoios previstos no presente Regulamento assumirão um dos seguintes 

tipos: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A)Apoio à atividade regular; ----------------------------------------------------------  

b)Apoio à aquisição de material desportivo; -------------------------------------  

c9Apoio à organização de eventos; ------------------------------------------------  

d)Apoio à aquisição de equipamento e viaturas; -------------------------------  

e)Apoio para obras de manutenção e conservação; ---------------------------  

f)Apoio à realização de projetos e ações pontuais; ----------------------------  

g)Apoio à formação de técnicos e dirigentes associativos. ------------------  

2. A cedência de transporte de passageiros ao movimento associativo do 

concelho será objeto de regulamento específico. -------------------------------------  

3. Os apoios financeiros serão objeto de deliberação pela Câmara Municipal 

durante o 2º trimestre do ano a que corresponde a candidatura. -----------------  

4. Os apoios previstos nas alíneas b), c), e), f) e g) destinam-se, única e 

exclusivamente, às entidades que desenvolvem atividade a título principal no 

âmbito cultural, desportivo, recreativo e juvenil. ---------------------------------------  

5. Os apoios definidos neste capítulo assumem a natureza de comparticipação 

financeira, apoio material, logístico e/ou técnico. --------------------------------------  

6. A candidatura a apoios financeiros é apresentada anualmente, entre 1 de 

dezembro do ano anterior e 31 de janeiro do ano a que corresponde a 

candidatura, acompanhada do respetivo Plano de Atividades e Orçamento, 

sem prejuízo de outros prazos previstos no presente Regulamento. ------------  

7. Os apoios materiais, logísticos e técnicos para as ações regulares são 

atribuídos através de apresentação de candidatura com, pelo menos, 2 

meses de antecedência, relativamente à data de realização da atividade, 

sem prejuízo dos mesmos poderem ser concedidos a candidaturas 

apresentadas fora do prazo previsto, em situações comprovadamente 

extraordinárias, desde que se verifique disponibilidade de meios municipais. 

--------------------------------------------- SECÇÃO II  --------------------------------------------  

---------------------------------------------- Conceitos  ---------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 5º  ----------------------------------------------  

------------------------------------------------ Noções  ----------------------------------------------  
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No que respeita aos apoios e para efeitos do presente Regulamento, 

considera-se: ----------------------------------------------------------------------------------------  

a) “Atividade Federada Não Profissional”: a atividade desenvolvida no 

âmbito de uma competição organizada por uma Federação ou 

Associação Distrital; --------------------------------------------------------------------  

b) “Atividade não Federada”: a atividade organizada fora do âmbito das 

Federações e Associações Distritais, mas com quadros competitivos 

formais e regulares, como por exemplo o INATEL; ----------------------------  

c) “Atividade Física Informal”: a atividade física que não tem 

enquadramento em qualquer quadro competitivo formal, como por 

exemplo as atividades de ar livre, caminhadas ou grupos informais de 

corrida; -------------------------------------------------------------------------------------  

d) “Arranque”: o início de uma determinada atividade na Entidade; ----------  

e) “Funcionamento”: o apoio à satisfação de uma necessidade logística, 

material ou financeira, fundamental para o incremento ou 

desenvolvimento de uma atividade já existente na Entidade; ---------------  

f) “Eventos Especiais”: Aqueles que, pela sua dimensão, prestígio e 

coerência com o projeto de desenvolvimento desportivo do Município, 

têm um enquadramento específico, podendo ser locais, regionais, 

nacionais ou internacionais. ----------------------------------------------------------  

g) “Atividade Regular”: toda a atividade desenvolvida ao longo do ano, 

que não seja objeto de Acordo de Colaboração ou Contrato-Programa 

específicos. -------------------------------------------------------------------------------  

h) “Equipamentos”: todo o equipamento de apoio necessário à atividade 

diária da entidade, como material de escritório, computadores, 

fotocopiadoras, equipamento de som e outros equipamentos similares. 

i) “Material desportivo”: todo o material adquirido para a prática 

desportiva ou de apoio a esta, como: vestuário desportivo, balizas, 

tabelas de basquetebol, redes, bolas, material médico/ enfermagem, 

material de apoio ao treino e outro material similar. ---------------------------  

-------------------------------------------- CAPÍTULO II  ------------------------------------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO I  ---------------------------------------------  

--------- Apoios financeiros à atividade regular cultural, recreativa e juvenil  -------  

----------------------------------------------- Artigo 6º  ----------------------------------------------  

--------------------- Atividade regular Cultural, Recreativa e Juvenil  --------------------  
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1. O apoio financeiro da autarquia à atividade cultural, recreativa e juvenil será 

de 50% do montante global do Plano de Atividades apresentado, até ao 

montante máximo de 6.000,00 €. ----------------------------------------------------------  

2. Excluem-se do ponto anterior as Festas Anuais, cujo apoio não excederá o 

montante máximo de 2.500,00 €. ----------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 7º  -----------------------------------------------  

----------------------------- Critérios para atribuição dos apoios  ----------------------------  

1. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 4.º 

serão objeto de avaliação, tendo por base os seguintes critérios específicos 

e fatores de ponderação: ---------------------------------------------------------------------  

a) Importância das atividades para o desenvolvimento da comunidade 

(local ou concelhia) – 25%;  ----------------------------------------------------------  

b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras entidades, agentes 

locais e instituições públicas – 15%; -----------------------------------------------  

c) Ações de apoio à criação artística e à formação de novos públicos que 

incidam nas atividades com Plano de Intervenção tais como: Música, 

Tradições Regionais, Teatro, Artes Plásticas e outras que o Município 

venha a implementar – 30%; ---------------------------------------------------------  

d) Ações que contribuam para a valorização do património cultural do 

Concelho – 10%; ------------------------------------------------------------------------  

e) Grau de execução do Plano de Atividades dos dois anos anteriores – 

20%. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Na fixação do valor do apoio financeiro a atribuir importa considerar o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da avaliação a que se refere o 

n.º 1, será multiplicada pela percentagem prevista no artigo 6.º; ----------  

b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para 

valores superiores aos montantes máximos fixados para esta linha de 

apoio, será atribuída apenas uma percentagem do valor que resulte da 

aplicação da fórmula prevista na alínea a). --------------------------------------  

-------------------------------------------- SECÇÃO II  ---------------------------------------------  

----------------- Apoios financeiros à aquisição de material desportivo -----------------  

----------------------------------------------- Artigo 8º  ----------------------------------------------  

------------------------------- Aquisição de material desportivo  -----------------------------  
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1. Os apoios à aquisição de material desportivo podem assumir uma de duas 

vertentes: -----------------------------------------------------------------------------------------  

a) Atividade federada; ----------------------------------------------------------------------  

b) Atividade não federada; ----------------------------------------------------------------  

2. Os apoios enunciados no n.º 1 correspondem à atividade desenvolvida no 

ano anterior a que corresponde a candidatura. ----------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 9º  ----------------------------------------------  

--------------- Comparticipação para a aquisição de material desportivo  -------------  

1. A comparticipação municipal para a aquisição de material desportivo 

processa-se nos seguintes moldes: -------------------------------------------------------  

a) Atividade federada  ---------------------------------------------------------------------  

    Desporto 

Adaptado 

      

  Modalidades 

Prioritárias 

Restantes 

Modalidades 

Modalidades 

Prioritárias 

Restantes 

Modalidades 

      

4 ou mais 

escalões 

Arranque 50% até 

2.000,00€ 

50% até 

1.500,00€ 

90% até 

3.000,00€ 

90% até 

2.250,00€ 

Funcionamento 45% até 

2.000,00€ 

45% até 

1.500,00€ 

90% até 

3.000,00€ 

85% até 

2.250,00€ 

      

3 escalões 

Arranque 45% até 

1.500,00€ 

40% até 

1.000,00€ 

90% até 

2.250,00€ 

80% até 

1.500,00€ 

Funcionamento 40% até 

1.500,00€ 

35% até 

1.000,00€ 

90% até 

2.250,00€ 

75% até 

1.500,00€ 

      

Até 2 

escalões 

Arranque 35% até 

1.000,00€ 

30% até 

750,00€ 

75% até 

1.500,00€ 

70% até 

1.125,00€ Funcionamento 

b)Atividade não federada  ----------------------------------------------------------------  

3 ou mais 

escalões 

Arranque 40% até 750,00€ 80% até 1.125,00€ 

Funcionamento 35% até 750,00€ 75% até 1.125,00€ 

      

Até 2 escalões 
Arranque 

30% até 500,00€ 90% até 750,00€ 
Funcionamento 
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2. As candidaturas a apoios para aquisição de material desportivo devem ser 

acompanhadas dos respetivos comprovativos de despesa. ------------------------  

3. Consideram-se modalidades prioritárias, para efeitos do presente 

Regulamento, aquelas que são abrangidas por Planos de Intervenção 

Municipal como: o Atletismo, as Artes Marciais e Desportos de Combate, o 

Futebol, o Futsal, a Ginástica e o Xadrez.  ----------------------------------------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO III  -------------------------------------------  

------------------------------- Apoio à organização de eventos  ------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 10º  ---------------------------------------------  

----------------------------------------- Tipos de Eventos  ----------------------------------------  

1. O Município poderá conceder apoios à organização de eventos, designadamente 

para comparticipação nas despesas inerentes à divulgação, instalações, 

prémios, juízes árbitros, aluguer de equipamento e transporte. -------------------  

2. O apoio à organização de eventos pode assumir dois tipos: -----------------------  

a) Eventos Especiais; ----------------------------------------------------------------------  

b) Outros eventos. --------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 11º  ---------------------------------------------  

-------------------- Comparticipação para a Organização de eventos -------------------  

1. A comparticipação municipal para Eventos Especiais obedece aos seguintes 

montantes: ----------------------------------------------------------------------------------------  

a) 50% até ao montante máximo de 2.000,00€, caso sejam de âmbito 

internacional; -----------------------------------------------------------------------------  

b) 50% até ao montante máximo de 1.000,00€, caso sejam de âmbito 

nacional; -----------------------------------------------------------------------------------  

c) 50% até ao montante máximo de 500,00€, caso sejam de âmbito 

regional; ------------------------------------------------------------------------------------  

d) 50% até ao montante máximo de 250,00€, caso seja de âmbito local. ---  

2. As entidades poderão ainda candidatar-se a apoios logísticos, materiais e 

técnicos com vista à realização de Eventos Especiais. ------------------------------  

3. Podem candidatar-se a apoio para Eventos Especiais as entidades que 

desenvolvem atividade a título principal no âmbito cultural, desportivo, 

recreativo e juvenil, assim como atividade federada não profissional ou 

atividade não federada. -----------------------------------------------------------------------  

4. As entidades poderão candidatar a esta linha de apoio, um evento por 

modalidade/ secção até um máximo de três eventos por entidade. --------------  
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5. A modalidade Outros Eventos será apoiada através de meios logísticos, 

materiais e técnicos. ---------------------------------------------------------------------------  

6. Podem candidatar-se a apoio para Outros Eventos os agentes que 

desenvolvam atividade física informal. ---------------------------------------------------  

7. As entidades comparticipadas nesta linha de apoio estão obrigadas à 

entrega de relatório do evento, até 1 (um) mês após a realização do mesmo, 

em modelo normalizado e facultado pelo Município e que deverá ser 

acompanhado dos comprovativos legais das despesas efetuadas. --------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO IV  -------------------------------------------  

---------------------- Apoio à Aquisição de Equipamento e Viaturas  ---------------------  

--------------------------------------------- Artigo 12º  ----------------------------------------------  

---------------------------------- Aquisição de Equipamentos  ---------------------------------  

Os apoios enunciados na presente secção destinam-se a equipamentos e 

viaturas adquiridos no ano anterior a que corresponde a candidatura. -------------  

---------------------------------------------- Artigo 13º  ---------------------------------------------  

------------------------------ Comparticipação de equipamentos  ---------------------------  

1. A candidatura para aquisição de equipamentos deverá ser acompanhada 

dos documentos legais que comprovem a despesa efetuada, assim como da 

justificação da sua necessidade para o desenvolvimento da atividade. ---------  

2. A comparticipação na aquisição de equipamentos será até 35% da despesa, 

no montante máximo de 1.500,00€. -------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 14º  ---------------------------------------------  

--------------------------------------- Aquisição de viaturas  ------------------------------------  

1. A candidatura para aquisição de viaturas deverá ser acompanhada dos 

seguintes documentos: -----------------------------------------------------------------------  

a) Cópia do registo de propriedade ou recibo do pedido do registo na 

Conservatória do Registo Automóvel, ou do Documento Único de 

Automóvel; --------------------------------------------------------------------------------  

b) Cópia do livrete, ou do Documento Único de Automóvel; --------------------  

c) Cópia dos documentos legais que comprovem a despesa efetuada. -----  

2. Concedido o apoio para aquisição de viaturas por parte do Município, a 

entidade em causa não poderá usufruir do mesmo apoio durante um período 

de quatro anos quando se trate da aquisição de viaturas usadas ou por seis 

anos em caso de aquisição de viaturas novas.-----------------------------------------  
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3. A comparticipação na aquisição de viaturas será até 50% da despesa, no 

montante máximo de 5.000,00€ ou 7.500,00€ caso se trate de aquisição de 

viaturas novas. ----------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 15º  --------------------------------------------  

--------------------------- Critérios de avaliação das candidaturas  ------------------------  

1. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 13.º 

serão objeto de avaliação, tendo por base os seguintes critérios específicos 

e fatores de ponderação: ---------------------------------------------------------------------  

a) Importância dos equipamentos para o desenvolvimento da atividade 

regular da Entidade – 35%; -----------------------------------------------------------  

b) b)Atitude de cooperação e envolvimento com outras Entidades, 

agentes locais e instituições públicas – 30%;------------------------------------   

c) c)Contributo para uma maior autonomia da Entidade e consequente 

diminuição de pedidos de apoios materiais, logísticos e técnicos à 

Câmara – 35%. --------------------------------------------------------------------------  

2. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 14.º 

serão objeto de avaliação, tendo por base os seguintes critérios específicos 

e fatores de ponderação: ---------------------------------------------------------------------  

a) Importância da viatura para o desenvolvimento da atividade regular da 

Entidade – 30%; -------------------------------------------------------------------------  

b) Contributo para uma maior autonomia da Entidade – 20%; -----------------  

c) Atitude de cooperação e envolvimento com outras Entidades, agentes 

locais e instituições públicas – 25%;  ----------------------------------------------  

d) Contributo para a diminuição de pedidos de cedência de transportes 

municipais – 25%. -----------------------------------------------------------------------  

3. Na fixação do valor do apoio financeiro a atribuir importa considerar o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da avaliação a que se referem os 

nºs 1 e 2, será depois multiplicada pelas percentagens previstas nos 

artigos 13.º e 14.º; -----------------------------------------------------------------------  

b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para 

valores superiores aos montantes máximos fixados para esta linha de 

apoio, será atribuída apenas uma percentagem do valor que resulte da 

aplicação da fórmula prevista na alínea a); --------------------------------------  
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c) Em caso de candidaturas iguais ou superiores a 10.000,00€, e apesar 

do exposto nas alíneas a) e b), no que respeita à aquisição de viaturas, 

o apoio a atribuir será no mínimo de 2.500,00€. --------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 16º  ---------------------------------------------  

------------- Alienação, doação e oneração de equipamentos e viaturas  ------------  

1. Os equipamentos e viaturas adquiridos com o apoio do Município, ao abrigo 

deste Regulamento, não poderão ser alienados, doados ou onerados de 

qualquer forma, pelo período de 4 anos, após a sua aquisição, salvo acordo 

do Município. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. O incumprimento do disposto no n.º 1 dará lugar à exclusão liminar de 

qualquer candidatura a apoios: -------------------------------------------------------------  

a) Nos três anos seguintes, a todos os apoios municipais;  ---------------------  

b) Nos oito anos seguintes, no apoio à aquisição de equipamentos e 

viaturas. ------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- SECÇÃO V --------------------------------------------  

--------------------- Apoio para obras de manutenção e conservação  ------------------  

---------------------------------------------- Artigo 17º  ---------------------------------------------  

---------------------------------------- Âmbito dos apoios  ---------------------------------------  

Os apoios definidos nesta secção destinam-se à realização de obras de 

manutenção e conservação de equipamentos associativos até ao valor de 

5.000,00€, e assumem a natureza de comparticipação financeira. ------------------  

--------------------------------------------- Artigo 18º  ----------------------------------------------  

------------------------------------ Instrução da candidatura  -----------------------------------  

1. A candidatura para apoio à realização de obras de manutenção e 

conservação das instalações associativas obriga à apresentação dos 

seguintes documentos: -----------------------------------------------------------------------  

a) Orçamento e memória descritiva da obra a realizar; --------------------------  

b) Consoante o tipo de obra a realizar, licenças e autorizações exigidas 

por lei; --------------------------------------------------------------------------------------  

c) Cópias das faturas das obras realizadas, obrigatoriamente, até 31 de 

janeiro do ano seguinte ao da candidatura. --------------------------------------  

2. A entidade apoiada deverá comunicar ao Município a data de início e indicar 

a conclusão da obra realizada. -------------------------------------------------------------  
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3. O incumprimento da alínea c) do número 1, implica a penalização durante o 

período de um ano, no qual não poderão receber qualquer apoio, direta ou 

indiretamente, por parte do Município de Loures. -------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 19º  ---------------------------------------------  

-------------------------------- Comparticipação do Município  -------------------------------  

A comparticipação do Município para obras de manutenção e conservação será 

até 40% do valor total da obra até ao montante máximo de 2.000,00 €. -----------  

--------------------------------------------- Artigo 20º  ----------------------------------------------  

---------------------------------------- Comissão Técnica  ---------------------------------------  

1. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 18.º 

serão objeto de avaliação e ordenação, tendo por base os seguintes critérios 

específicos e fatores de ponderação: -----------------------------------------------------  

a) Pertinência da obra a realizar – 50%; ----------------------------------------------  

b) Urgência da obra a realizar – 35%; -------------------------------------------------  

c) Qualidade do projeto/memória descritiva – 15%. -------------------------------  

2. A avaliação referida no n.º 1 será realizada por uma Comissão Técnica, 

constituída por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Loures. -----  

3. Na fixação do valor do apoio financeiro a atribuir importa considerar o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da avaliação a que se refere o 

n.º 1, será depois multiplicada pela percentagem máxima, prevista no 

artigo 19.º; ---------------------------------------------------------------------------------  

b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para 

valores superiores aos montantes máximos fixados para esta linha de 

apoio, será atribuída apenas uma percentagem do valor que resulte da 

aplicação da fórmula prevista na alínea a). --------------------------------------  

------------------------------------------- SECÇÃO VI  ---------------------------------------------  

-------------------- Apoio à Realização de Projetos e Ações Pontuais  ------------------  

--------------------------------------------- Artigo 21º  ----------------------------------------------  

------------------------------------ Projetos e ações pontuais  ---------------------------------  

1. Consideram-se projetos e ações pontuais os que, por serem decorrentes da 

oportunidade, não foram incluídos em Planos de Atividades. ----------------------  

2. Os projetos e ações pontuais serão objeto de apoio material, logístico e/ou 

técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. O presente artigo é aplicável também, excecionalmente, e em situações 

devidamente fundamentadas, a projetos e ações desenvolvidos por grupos 

informais. ------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 22º  ---------------------------------------------  

--------------------------------------- Prazo de candidatura  ------------------------------------  

Os apoios materiais, logísticos e técnicos para projetos e ações pontuais são 

atribuídos através de apresentação de candidatura com, pelo menos, 2 meses 

de antecedência, relativamente à data de realização da atividade. ------------------  

-------------------------------------------- SECÇÃO VII  -------------------------------------------  

--------------- Apoio à Formação de Técnicos e Dirigentes Associativos  -------------  

---------------------------------------------- Artigo 23º  ---------------------------------------------  

---------------------------------------------- Formação  --------------------------------------------  

O Município elaborará anualmente um Plano de Formação, após auscultação 

ao Movimento Associativo, a disponibilizar às entidades. ------------------------------  

------------------------------------------- CAPÍTULO III  -------------------------------------------  

----------------------------------------- Disposições finais  ---------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 24º  ---------------------------------------------  

----------------------- Montantes máximos para apoios financeiros  ----------------------  

1. Serão fixados, todos os anos, por despacho do Presidente da Câmara, com 

possibilidade de delegação, os montantes máximos dos apoios financeiros a 

atribuir, pelo Município de Loures para as várias linhas de apoio previstas no 

presente regulamento. ------------------------------------------------------------------------  

2. Os despachos referidos no n.º 1 serão divulgados no Portal do Movimento 

Associativo, após a aprovação do orçamento municipal pela Câmara e pela 

Assembleia Municipais. -----------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------- Artigo 25º  ------------------------------------------  

---------------------------------- Duplicação de apoios financeiros  --------------------------  

Salvo situações excecionais, devidamente fundamentadas, as Entidades não 

podem acumular apoios financeiros que visem a realização das mesmas ações 

ou eventos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 26º  ---------------------------------------------  

------------------------------ Publicidade dos apoios municipais  ----------------------------  

1. A concessão de apoios municipais obriga as Entidades beneficiárias a 

referenciá-los em todos os materiais gráficos editados e/ou outras formas de 

divulgação e promoção dos projetos e eventos a realizar ou realizados. -------  
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2. Os apoios atribuídos pelo Município serão publicitados no Portal do 

Movimento Associativo. -----------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 27º  ---------------------------------------------  

------------------------ Dever de colaboração e falsas declarações  ----------------------  

1. As Entidades que recebam apoios ao abrigo do presente regulamento têm o 

dever de colaboração com o Município, disponibilizando todos os elementos 

por este solicitados sobre as ações apoiadas, visando a monitorização da 

correta aplicação das verbas disponibilizadas ao abrigo do presente 

regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. As Entidades que não disponibilizem os elementos referidos no n.º 1 ficam 

impedidas de receber qualquer apoio por parte do Município de Loures. ------  

3. As Entidades que dolosamente prestem falsas declarações, com o intuito de 

receberem apoios, terão que devolver as importâncias indevidamente 

recebidas e serão penalizados durante um período de dois anos, no qual 

não poderão receber qualquer apoio, direta ou indiretamente, por parte do 

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

---------------------------------------------- Artigo 28º  ---------------------------------------------  

------- Apresentação das candidaturas e concessão de apoios financeiros --------  

1. As candidaturas deverão ser apresentadas em impressos próprios, cujos 

modelos serão disponibilizados designadamente no Portal do Movimento 

Associativo; --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os apoios financeiros concedidos pelo Município serão devidamente 

titulados, nos termos da lei; ------------------------------------------------------------------  

3. O apoio financeiro atribuído destina-se exclusivamente à prossecução dos 

fins designados nas candidaturas apresentadas às várias linhas de apoio; ---  

4. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que se verifique pela 

utilização indevida do apoio financeiro atribuído, o incumprimento por parte 

do previsto no número anterior implica sempre a devolução ao Município da 

verba correspondente à respetiva linha de apoio; -------------------------------------  

5. O incumprimento do ponto anterior implica a penalização durante um 

período de dois anos, no qual não poderão receber qualquer apoio, direta ou 

indiretamente, por parte do Município de Loures. -------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 29º  ---------------------------------------------  

-------------------------------------------- Outros apoios  -----------------------------------------  
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O presente Regulamento não prejudica a atribuição de outros apoios, em 

condições devidamente fundamentadas.  ---------------------------------------------------  

----------------------------------------------  Artigo 30º  --------------------------------------------  

-------------------------------------- Associativismo juvenil  -------------------------------------  

Considerando a dinâmica especifica do associativismo juvenil e a necessidade 

de promover e apoiar o seu desenvolvimento, as candidaturas apresentadas 

por estas entidades terão uma majoração de 10%. --------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 31º  ---------------------------------------------  

----------------------------------------- Norma revogatória  --------------------------------------  

É revogado o Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo aprovado 

na 41.ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 9 de março de 

2015, e na 3.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 25 de 

junho de 2015.  -------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 32º  ---------------------------------------------  

----------------------------------------- Entrada em vigor  ----------------------------------------  

Este Regulamento entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicitação, nos termos legais.”  --------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A PROPOSTA 543/2018 FOI APROVADA COM 

OS VOTOS FAVORÁVEIS DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DO SR. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------------------------  

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

 --------------------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO  ----------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: As minhas intervenções 

constituem declaração de voto neste ponto. ------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: O Movimento Associativo constitui uma 

das grandes riquezas do concelho de Loures e tem sido historicamente um 

parceiro imprescindível para a concretização de competências e 

responsabilidades do Estado nos domínios da atividade cultural, social, 

desportiva e recreativa que importa promover, desenvolver e estimular de 
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modo a reforçar o seu papel determinante para o desenvolvimento local e 

coesão social. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo, criado em 2003 

durante a administração do Partido Socialista na Câmara Municipal de Loures, 

veio oferecer equidade de tratamento e financiamento às coletividades do 

concelho através da definição de apoios e critérios objetivos e transparentes 

para a atribuição dos mesmos, respeitando a autonomia e liberdade de ação 

das entidades. O RMAA reveste-se assim de uma importância fundamental 

para fomentar a atividade destas entidades com trabalho firmado de forma 

sólida entre as suas comunidades. ------------------------------------------------------------  

Neste processo de revisão do RMAA, submetido a discussão pública por um 

período de 60 dias, após uma análise e reflexão criteriosa e com sentido de 

responsabilidade, o Partido Socialista apresentou 21 propostas de alteração à 

redação do documento em 17 dos seus artigos, bem como duas novas 

propostas, designadamente no Apoio à Formação de Técnicos, revestindo-se 

de uma enorme importância para a qualificação da atividade das associações e 

clubes, e no Apoio às Despesas de Arrendamento de Instalações. -----------------  

Sobre esta última proposta, o Apoio às Despesas de Arrendamento de 

Instalações seria determinante considerando que o movimento associativo 

juvenil tem vindo a ter um decréscimo significativo na sua atividade, ao qual o 

Município de Loures não poderá ser indiferente às principais razões que afetam 

este fenómeno que leva ao prejuízo da intervenção social, comunitária e 

participativa, potenciando a vocação, competência e capacidade 

empreendedora que as gerações de mulheres e homens do futuro deverão ter. 

Neste sentido, propôs-se, estrategicamente, a comparticipação do município 

nas despesas com o arrendamento de instalações para as associações de 

caráter juvenil que não possuam instalações próprias ou cedidas por entidades 

públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Em suma, o Partido Socialista entende que face ao momento económico de 

recuperação vivido no país e perante os conhecidos resultados financeiros do 

Município, este deve ser um momento de investimento em quem tanto dá 

diariamente pelas suas comunidades locais e é um forte argumento para o 

aumento dos apoios e não para o contrário, com o RMAA a refletir estratégias 

de fomento e enaltecimento da atividade das associações e forças vivas que 

primassem por um maior apoio e pela inovação. ------------------------------------------  
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Não obstante de todas as negociações, alterações e melhoramentos efetuados 

ao documento, em grande parte com o contributo das propostas do Partido 

Socialista, considera-se que o Regulamento Municipal de Apoios ao 

Associativismo qualitativamente obtém uma classificação de Suficiente – 

(menos). Assim, pelos factos expostos e por não demonstrar a inovação que 

era pretendida para se classificar como um Bom regulamento, o PS absteve-se 

na votação da submissão deste projeto de RMAA à Assembleia Municipal de 

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

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

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

PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 544/2018- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS, À CASA DO GAIATO DE LISBOA  ----------------------------------------------  

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

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

A. O caráter emergente da intervenção arqueológica a decorrer em Bucelas e a 

necessidade de angariação de recursos humanos que permitam desenvolver 

o trabalho em campo, obrigou à contratação de serviços externos; --------------  

B. Existiu a necessidade de assegurar alojamento e alimentação a três jovens 

residentes fora do distrito de Lisboa, que participaram nas escavações 

durante os meses de julho e agosto de 2018; ------------------------------------------  

C. Foi contactada a Casa do Gaiato – IPSS, que se prontificou a colmatar esta 

necessidade durante o período supraindicado. ----------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo da al. u) do nº1 do artigo 

33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar o apoio à Casa do Gaiato – IPSS, do valor de 1.115,00€ (mil cento e 

quinze euros) como forma de compensar a entidade pela despesa inerente à 

alimentação e ao alojamento de três jovens participantes da intervenção 

arqueológica a decorrer em Bucelas. (…)” --------------------------------------------------  

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a 

esta proposta, tenho uma pequena dúvida que é a seguinte: estamos a 

deliberar o pagamento de um valor a três jovens que estiveram nas 

escavações em Bucelas, como é que se iniciou este procedimento? Seguindo 

este documento, este processo teve início em vinte e sete de setembro de dois 

mil e dezoito, e na informação refere-se que são três jovens residentes fora do 

distrito de Lisboa, que participaram nas escavações durante os meses de julho 

e agosto. No entanto, em todo o documento, o processo tem início em vinte e 

sete de setembro de dois mil e dezoito.  -----------------------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E 

JUVENTUDE, DR. ALFREDO SANTOS: As escavações em Bucelas têm sido 

de complicada gestão, por aquilo que se tem vindo a encontrar em cada 

momento, e tem-nos obrigado a fazer uma grande “ginástica”, naquilo que diz 

respeito a recursos humanos. Uma das pessoas que ali estava a trabalhar tinha 

contatos com uma outra entidade, e surgiu a possibilidade de acolhermos três 

jovens para poderem colaborar nestas escavações. Portanto, houve esse 

acordo para a colaboração dos jovens, e a contrapartida para poderem vir 

trabalhar foi a estadia e a alimentação.  -----------------------------------------------------  

Este processo foi desenvolvido diretamente entre as entidades, os jovens 

vieram colaborar nas escavações, mas para os acolher tivemos de lhes 

proporcionar alojamento e refeição. Foi isso que foi feito pela Casa do Gaiato, e 

foram uma ajuda preciosa, porque conseguimos acelerar um pouco aquele 

trabalho que continua demorado.  -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, continuo com o 

mesmo problema que se mantém inalterável. Eu compreendo que tenha sido 

feito esse percurso. Mas, então, porque é que não há uma informação à priori? 

Os jovens estiveram cá nos meses de julho e agosto, e a primeira informação 

que existe sobre este acolhimento é de vinte e sete de setembro. Compreendo 

a premência e a urgência na realização daquelas obras, e a necessidade de 

recursos humanos. Por isso questiono: de onde é que vieram, e qual o trabalho 

desenvolvido? A não ser assim, qualquer tipo de voluntário se pode apresentar 

para ter alojamento e alimentação.  -----------------------------------------------------------  
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Não ponho em causa a real necessidade de ter sido feito esse contato, e não 

vamos inviabilizar esta proposta, naturalmente. Mas, penso que este tipo de 

assuntos em que estamos a aprovar algo que já foi realizado, em que a 

informação não bate com a prestação efetiva do serviço, para futuro, seria 

importante algum tipo de explicação prévia para este tipo de documento, 

porque, tal como referi, a informação é bem posterior à realização dos 

trabalhos executados efetivamente pelos três voluntários.  ----------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, estamos a falar de 

trabalho voluntário, e trata-se de jovens ligados à universidade, que se 

prontificaram a vir trabalhar aqui. Estes são custos associados à sua estadia, 

porque foi necessário alojá-los e dar-lhes alimentação. Estiveram a trabalhar 

gratuitamente e voluntariamente numa tarefa e num trabalho que o Município 

tinha a decorrer, em articulação com quem os conhecia, nomeadamente, os 

professores.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, a questão que se coloca é que é preciso fazer uma transferência para a 

Casa do Gaiato, que é uma entidade que não passa recibos. É por isso que 

esta transferência vem à deliberação da Câmara.   --------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E 

JUVENTUDE, DR. ALFREDO SANTOS: Estamos perante umas escavações 

de emergência, o que fez com que a necessidade de formalizar, de uma forma 

mais eficiente, a vinda destes jovens não tenha sido feita. Foi uma 

oportunidade que surgiu, não a quisemos perder e tudo isto foi articulado entre 

as duas entidades.  --------------------------------------------------------------------------------  

Pela urgência e pela oportunidade, importa dizer que não foi fácil, numa 

determinada fase, encontrar arqueólogos e antropólogos. Encontrámos alguns, 

mas estavam nas caixas dos supermercados, e não quiseram deixar esses 

empregos, para virem dois ou três meses trabalhar na sua área de formação. 

Portanto, não foi fácil, foi muito difícil, e ao surgir esta oportunidade, agarrámo-

la. Tínhamos a expetativa de ressarcir a Casa do Gaiato através de uma 

prestação de serviços, e não haveria a necessidade de ser presente a 

deliberação da Câmara. Mas, deparámo-nos com esta dificuldade que é a 

Casa do Gaiato validar com documentos esta prestação de serviço.  --------------   
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 545/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

INTEGRAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LOURES NA REDE DE 

BIBLIOTECAS JOSÉ SARAMAGO E A SUBSCRIÇÃO DA RESPETIVA 

CARTA DE PRINCÍPIOS -------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Foi proposta pela Fundação José Saramago a criação de uma Rede de 

Bibliotecas integrando os vários equipamentos que a nível nacional têm o 

nome do escritor; -------------------------------------------------------------------------------  

B. A criação de uma rede de bibliotecas permitirá o intercâmbio e a 

rentabilização dos recursos existentes em cada uma e uma maior 

promoção/divulgação do respetivo trabalho; --------------------------------------------  

C. Entre outras vantagens associadas a esta parceria, a Fundação José 

Saramago oferece aos titulares do cartão das bibliotecas aderentes, entrada 

livre na sua sede; -------------------------------------------------------------------------------  

D. A Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures, foi convidada a integrar 

esta rede, tendo dado parecer favorável neste âmbito. ------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da u) do nº1 do artigo 

33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a integração da Biblioteca Municipal de Loures, na rede de Bibliotecas 

José Saramago e a subscrição da respetiva Carta de Princípios. (…)” -------------  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 546/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 
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DE TAXAS DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL, A 

MARIA JOÃO CARDOSO DOS SANTOS RODRIGUES -------------------------------  

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

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

A. No dia 23-10-2018, a Divisão Operacional da Polícia Municipal de Loures 

procedeu à remoção do veículo com a matrícula 17-BQ-69 em virtude de o 

mesmo se encontrar em situação de estacionamento indevido/abusivo, nos 

termos do n.º 1 da alínea a) do artigo 163.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 

164.º do Código da Estrada, conforme ficha técnica e fotografias de fls. 4 a 

13; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Para o levantamento do veículo é devido o pagamento das despesas de 

remoção e depósito, cujo valor é fixado pela Portaria n.º 1424/2001, de 13 

de dezembro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 1334-F/2010, 

de 31 de dezembro, respetivamente 102,00€ (cento e dois euros) da taxa de 

remoção, acrescido de 63,00€ (sessenta e três euros), de taxa de depósito o 

que perfaz um total de 165,00€ (cento e sessenta e cinco euros); ---------------  

C. A proprietária do veículo, Maria João Cardoso dos Santos Rodrigues (fls. 

14), em 26 de outubro de 2018, veio requerer a isenção do pagamento das 

taxas, alegando insuficiência económica (fls. 17 e 16); ------------------------------  

D. Para comprovar a alegada situação de insuficiência económica, a 

proprietária, no dia 10 de novembro de 2018, apresentou cópia dos 

seguintes documentos; certidão da liquidação do IRS, referente ao ano de 

2017 (fls. 19), e recibo da renda da casa aonde habita com o marido, filha e 

genro (fls. 21). -----------------------------------------------------------------------------------  

E. A documentação apresentada deve considerar-se prova bastante da 

insuficiência económica alegada, cfr. informação que consta a fls. 27. ---------  

Pelo que tenho a honra de propor:  -----------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 5.º do Regulamento de Taxas do Município de Loures, a isenção total do 

pagamento das taxas de remoção e depósito, no valor total de 165,00€ (cento 

e sessenta e cinco euros), referentes ao veículo automóvel com a matrícula 17-

BQ-69, melhor identificado no processo n.º 396/2018 bem como o 

levantamento do mesmo. (…)” -----------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 547/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DE TAXAS DE REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL, A 

JOÃO PAULO MENDES LEAL GOMES PEREIRA  --------------------------------------  

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

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

A. No dia 06-03-2018, a Divisão Operacional da Polícia Municipal de Loures 

procedeu à remoção do veículo com a matrícula 05-96-CP em virtude de o 

mesmo se encontrar em situação de estacionamento indevido/abusivo, nos 

termos do n.º 1 da alínea a) do artigo 163.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 

164.º do Código da Estrada, conforme ficha técnica e fotografias de fls. 1 a 

9; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Para o levantamento do veículo é devido o pagamento das despesas de 

remoção e depósito, cujo valor é fixado pela Portaria n.º 1424/2001, de 13 

de dezembro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 1334-F/2010, 

de 31 de dezembro, respetivamente 102,00€ (cento e dois euros) da taxa de 

remoção, acrescido de 462,00€ (quatrocentos e sessenta e dois euros), de 

taxa de depósito o que perfaz um total de 564,00€ (quinhentos e sessenta e 

quatro euros); ------------------------------------------------------------------------------------  

C. O proprietário do veículo, João Paulo Mendes Leal Gomes Pereira (fls. 10), 

em 27 de março de 2018, veio requerer a isenção do pagamento das taxas, 

alegando insuficiência económica (fls. 16); ----------------------------------------------  

D. Para comprovar a alegada situação de insuficiência económica, o 

proprietário, apresentou cópia dos seguintes documentos; Comprovativo da 

Declaração de IRS, correspondente ao ano de 2016 e de 2017 e a 

Declaração do Centro de Emprego de Loures-Odivelas (fls. 19, 27 e 24); -----  

E. A documentação apresentada deve considerar-se prova bastante da 

insuficiência económica alegada, cfr. informação que consta a fls. 29. ---------  

Pelo que tenho a honra de propor:  -----------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 5.º do Regulamento de Taxas do Município de Loures, a isenção total do 
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pagamento das taxas de remoção e depósito, no valor total de 564,00€ 

(quinhentos e sessenta e quatro euros), referentes ao veículo automóvel com a 

matrícula 05-96-CP, melhor identificado no processo n.º 74/2018 bem como o 

levantamento do mesmo. (…)” -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 548/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE DESCONTOS NOS PREÇOS DE VENDA DE BENS AO 

PÚBLICO NAS LOJAS DA REDE MUNICIPAL DE MUSEUS DE LOURES, NO 

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2 DE DEZEMBRO DE 2018 E 6 DE 

JANEIRO DE 2019 --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O estimulo à venda de publicações e objetos nas lojas da Rede Municipal de 

Museus de Loures é de especial importância para o escoamento dos 

produtos e para a divulgação do trabalho cultural realizado; -----------------------  

B. A época natalícia, que se avizinha, propicia a aquisição de bens por parte 

dos munícipes; ----------------------------------------------------------------------------------  

C. Nos termos da informação registada sob o nº E/106529/2018, foi elaborada 

proposta para a atribuição de descontos na aquisição de publicações e 

objetos que se encontrem à venda nas lojas da Rede Municipal de Museus 

de Loures, no período compreendido entre 2 de dezembro de 2018 e 6 de 

janeiro de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro aprovar, nos termos 

da informação registada sob o nº E/106529/2018, a aplicação de percentagem 

de desconto ao preço de venda ao público dos bens, não acumulável com 

nenhum dos já em vigor, de: --------------------------------------------------------------------  
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1. 20% sobre o preço de venda ao público nos objetos, com exceção de 

vendas à consignação ou produtos que tenham sido colocados à venda há 

menos de três meses; -------------------------------------------------------------------------  

2. 10% sobre o preço de venda ao público das publicações editadas nos 

últimos dezoito meses (Loures: Territórios vinhateiros de Portugal e Móveis 

Olaio: 1886-1998); ------------------------------------------------------------------------------  

3. 30% sobre o preço de venda ao público nas restantes publicações. (…)” ------  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 549/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSPEÇÃO PERIÓDICA 

DE ASCENSORES, À INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DE 

BUCELAS --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O teor da informação dos serviços municipais que conclui que a requerente 

se enquadra nos critérios de isenção de pagamento de taxas estabelecidas 

no Regulamento de Taxas do Município de Loures, e fundamenta a isenção 

parcial agora proposta, e o despacho do Sr. Diretor do DPGU;  ------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à pretensão instruída com o 

registo E/92038/2018, em nome de IASFB – Instituição de Apoio Social da 

Freguesia de Bucelas, com sede na Rua João Camilo Alves, nº 2, Bucelas, nos 

termos do artigo do artigo 5º do Regulamento de Taxas do Município de Loures 

(RTML), publicado em Diário da República, 2ª Série, nº 187, de 25 de setembro 

de 2009, na redação atual:  ---------------------------------------------------------------------  

Aprovar a isenção parcial do pagamento da taxa de inspeção periódica de 

ascensores, no montante de 67,32€ (sessenta e sete euros e trinta e dois 

cêntimos) suportando a requerente o valor remanescente que corresponde ao 

custo de despesas externas e acrescido dos encargos fiscais, no valor de 
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27,68€ (vinte e sete euros e sessenta e oito cêntimos) à IASFB – Instituição de 

Apoio Social da Freguesia de Bucelas. (…)” -----------------------------------------------   

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 512/2018- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - A 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA; - A RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO E VIABILIZAR A ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LICENÇA DE LOTEAMENTO PELA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

CONJUNTA (PROCº. Nº 44.674/RC/1990 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

BAIRRO ALTO DA CASA BRANCA)  --------------------------------------------------------  

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

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

A. O teor das informações dos serviços municipais a fls. 1954 e 1955, 1958 a 

1960, 1975 e 1976 e 1986 a 1988 e o despacho do Diretor do DPGU, a fl. 

1990; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Que, de acordo com o auto da vistoria realizada em 06-01-2017, estão 

reunidas as condições de execução das obras de urbanização que permitem 

receber definitivamente as mesmas, sem prejuízo da conveniente 

regularização da ocupação da parcela A com estabelecimento de bebidas 

explorado pela Associação de Moradores; ----------------------------------------------  

C. O parecer favorável da Junta da União das freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, datado de 14-06-2018, uma vez que 

a resolução da regularização da ocupação da parcela A, por 

estabelecimento gerido pela Associação de Moradores, não impede a 

receção definitiva das obras de urbanização, como a própria Associação de 

Moradores/Comissão de Administração Conjunta (CAC) declara em ofício 

datado de 08-09-2017; ------------------------------------------------------------------------  

D. Que, nos termos da informação a fl. 1986 a 1988 do processo em referência, 

se garante a viabilidade de resolução da ocupação da parcela A, através de 

alteração ao alvará, a instruir pela CAC, que enquadre a ocupação edificada 
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de estabelecimento de restauração e bebidas, presentemente na parcela A, 

em lote com aptidão para o efeito; ---------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente alvará de licença loteamento e 

de obras de urbanização n.º01/2006 de 10.11.2001, na União de freguesias de 

Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela,  e face à pretensão 

instruída no processo 44.674/RC/OR/1990, em nome de Associação de 

Moradores Bairro Alto da Casa Branca,  ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 87º e nº. 5 do artigo 54º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação), estabelecido pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

atual redação, aprovar: ---------------------------------------------------------------------------  

1. A homologação do auto de vistoria de fls. 1946 a 1953;-----------------------------  

2. A receção definitiva das obras de urbanização, nas condições do despacho 

do Diretor do DPGU a 1990; -----------------------------------------------------------------  

3. Conceder à CAC a viabilidade de alteração ao alvará de loteamento em 

questão, nos termos da informação a fl. 1986 a 1988, com a constituição de 

lote destinado ao uso de estabelecimento de restauração e bebidas, de 

forma a resolver a inconformidade da ocupação presente da parcela A. (…)”  

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Esta é uma matéria que tem sido 

discutida, mais do que uma vez, em reunião de Câmara. Assim, quero propor à 

Câmara o seguinte: houve contatos entre a Câmara Municipal e a Associação, 

que clarificaram um caminho de solução que passa por a Associação de 

Moradores certificar que a parcela se destina, como atividade fundamental, à 

sua sede, tendo depois uma atividade secundária que é a de restauração.  ------  

Esse caminho será feito com a desafetação do domínio público daquela 

parcela com a passagem para o domínio privado e, posteriormente, a 

aprovação de um direito de superfície para a Associação de Moradores, 

conforme é habitual em outras situações.  --------------------------------------------------  

Portanto, questiono, para não obstar à receção das obras de urbanização, se 

podemos votar, alterando a proposta de deliberação com a eliminação do ponto 

três da parte deliberativa e o considerando D) da sua fundamentação, que 
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estão relacionados com a outra questão da qual não há aqui registo 

documental, mas há compromisso assumido entre o senhor Vereador e já há 

trabalho em curso nos serviços. Isto permitir-nos-ia retirar a questão de 

conceder à Comissão de Administração Conjunta a viabilidade para alteração 

do alvará que foi aqui questionada na reunião, aprovar a receção das obras 

com o compromisso que a Câmara Municipal assume de que o outro processo, 

que implica a aprovação na Assembleia Municipal, decorrerá nos próximos 

meses e se concretizará em breve, conforme ficou combinado com a 

Associação de Moradores. É possível seguir este caminho?  -------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: A bancada do Partido Socialista, tal 

como temos vindo a dizer desde trinta e um de janeiro, desde que o problema 

fique resolvido e sanado, conforme a proposta da Associação de Moradores do 

Bairro Alto da Casa Branca, não nos opomos a que a proposta seja deliberada. 

Visto, inclusivamente, já ter decorrido a reunião com o senhor Vereador Tiago 

Matias, e haver já uma informação técnica a validar como vai ser feita a 

transição, mantendo a sede para a Associação de Moradores do Bairro Alto da 

Casa Branca.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, o Partido Socialista não vê qualquer impedimento retirando o ponto 

três, porque é o ponto da discórdia, de votarmos favoravelmente a pretensão. 

Reafirmando o compromisso que foi tido pelo Município para a resolução do 

problema, tal como foi alertado pela bancada do Partido Socialista, que era 

manter a sede da Associação de Moradores do Bairro Alto da Casa Branca no 

local onde, efetivamente, foi a sede.  Possivelmente, no próximo ano poder-se-

ão candidatar, no âmbito do artigo trinta e três para a renovação do bar, como 

foi feito por algumas associações e coletividades.  ---------------------------------------       

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, a bancada do 

Partido Social Democrata concorda com a sua proposta, e salientamos que vai 

de encontro ao que dissemos há dois meses atrás e na última reunião. 

Portanto, estamos de acordo com a proposta do senhor Presidente e, desta 

vez, o Partido Social Democrata tinha razão nas dúvidas que levantou sobre 

este processo.  --------------------------------------------------------------------------------------       
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, volto a referir 

que teremos de suprimir, também, o considerando D da introdução da 

proposta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Refiro, ainda, que essa informação técnica já foi despachada pelo senhor 

Vereador Tiago Matias, encontra-se na Divisão de Contabilidade e Património, 

posso garantir essa situação enquanto responsável dessa área e darei o meu 

acordo, também, a esse processo.  -----------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A SUPRESSÃO DO CONSIDERANDO D E DO 

PONTO 3 DA PARTE REFERENTE À PROPOSTA PARA DELIBERAÇÃO. -----  

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

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

--- Eram dezoito horas e dez minutos, quando foi aberto o Período de 

Intervenção do Público. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 III -  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ---------------------------------------------------------  

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

--- O Sr. João Soares Reza, residente na Rua das Forças Armadas, nº. 17, em 

Santo Antão do Tojal, começou por referir que está ali como cidadão e não a 

representar nenhum partido. --------------------------------------------------------------------   

Seguidamente, o Sr. João Soares Reza referiu-se aos seguintes pontos:  --------  

Ponto um, para quando a transmissão em direto das reuniões de Câmara, à 

semelhança do que acontece nas reuniões da Assembleia Municipal.  ------------  

No ponto dois, solicitou esclarecimentos quanto ao projeto de ampliação da 

empresa Hovione, em Sete Casas. Referiu que a empresa duplicou, ou 

triplicou, a sua dimensão, trazendo um grande impacto para aquela localidade. 

Questionou quais as contrapartidas para os moradores de Sete Casas, que vão 

sofrer com o impacto da ampliação desta empresa. -------------------------------------  

O ponto três, relacionado com o plano de prevenção dos incêndios, em dois mil 

e dezoito, questionou se quem vai para o posto de vigia do Casal do Andrade, 

em Montachique, são pessoas experientes que sabem identificar de imediato 

onde acontecem os incêndios, ou se são pessoas com pouca experiência. 

Referiu que é importante que naquele local esteja alguém experiente, que 
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consiga identificar rapidamente o local onde está a começar um possível 

incêndio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O ponto quatro, relacionado com a realização das Presidências Abertas, referiu 

que assistiu à que se realizou na Bobadela, onde foram apresentados vários 

projetos, e no final apenas três munícipes puderam intervir, uma vez que 

condicionaram a intervenção do público com uma atuação musical. Referiu-se, 

ainda, à divulgação da iniciativa. ---------------------------------------------------------------   

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

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

--- O senhor Presidente da Câmara referiu que, quanto às transmissões 

televisivas das reuniões de Câmara, de momento, isso não está equacionado, 

e que no futuro essa questão será analisada.   --------------------------------------------  

Relativamente ao alargamento da empresa Hovione mencionou que é positivo, 

tendo a abertura da Câmara evitado que esse investimento saísse do concelho 

de Loures, o que foi muitíssimo importante. Referiu que se encontrou um 

equilíbrio entre o impacto da intervenção da Hovione e as populações, e haverá 

como contrapartida melhorias na via quer na parte da circulação, quer na parte 

do estacionamento. --------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao posto de vigia, informou que se protocolou com os bombeiros o 

assegurar vinte e quatro horas esse posto, e que são os comandantes de cada 

corpo de bombeiros que selecionam as pessoas para desempenhar aquela 

tarefa. Referiu, ainda, que existe toda a confiança nos comandantes dos corpos 

de bombeiros do concelho para o fazerem.  ------------------------------------------------  

Informou, também, que a referenciação dos locais das ignições não é feita com 

base na experiência de quem está no posto de vigia, mas com instrumentos 

que ali estão localizados, que são da responsabilidade da Guarda Nacional 

Republicana, e que permitem essa localização mais precisa.  ------------------------  

Relativamente ao ponto da “Presidência mais perto de si”, informou o senhor 

João Resa que a sessão pública foi participada pelas pessoas que assim o 

entenderam, e que usaram da palavra todas aquelas que entenderam fazê-lo. 

Referiu, ainda, que antes da sessão pública houve quase uma dezena de 

atendimentos, por parte do Executivo, e que a divulgação foi aquela que 

acharam adequada, para que os munícipes aderissem da forma como 

aderiram.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

153/154 

 

 

                                                                                                                                      27ª Reunião Ordinária - 2018-12-05 

Informou também o senhor munícipe de que o Município de Loures recebeu 

uma distinção, atribuída pela Associação Bandeira Azul, por ser um dos 

Municípios mais sustentáveis do País. Referiu que existem apenas sete 

Municípios, entre os quais se encontra o Município de Loures, que têm mais de 

oitenta por cento dos critérios atingidos.  ----------------------------------------------------  

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

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

IV ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO-------------------------------------------------- 

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

--- Atas da 23ª E 24ª Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures 

e Odivelas, realizadas em 1 e 15 de outubro de 2018, respetivamente; ------------  

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

--- Ofício com registo 119783, de 2018.11.29, prestando conhecimento do 

relatório de gestão - 3º trimestre, da Gesloures - Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda;  ---------------------------------------------------------------  

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

--- Ofício com registo 119879, de 2018.11.29, da Gesloures - Gestão de 

Equipamentos Sociais, EM, Unipessoal Lda, prestando conhecimento dos 

instrumentos de gestão previsional de 2019-2021.  ---------------------------------  

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

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção dos documentos 

a seguir identificados, que ficam arquivados, em suporte de papel, junto às 

propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas: ----------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 529/2018 – 5ª Alteração ao Orçamento 2018 e 

Opções do Plano 2018-2021; -------------------------------------------------------------------  

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

- Ofício com registo 119879, de 2018.11.29, da Gesloures - Gestão de 

Equipamentos Sociais, EM, Unipessoal Lda, prestando conhecimento dos 

instrumentos de gestão previsional de 2019-2021 (assunto para conhecimento).  
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 --- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- Eram dezoito horas e vinte e três minutos quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  

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

 --- A Reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E DEZANOVE, JANEIRO, 

TRINTA, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, OS VEREADORES, 

SRS. TIAGO FARINHA MATIAS E ANTÓNIO LOPES MARCELINO E A 

VEREADORA, SRA. SÓNIA ALEXANDRA DA SILVA PAIXÃO DOS SANTOS 

BERNARDO LOPES, POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA 

REUNIÃO. FOI DISPENSADA A SUA LEITURA UMA VEZ QUE A MESMA 

HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO, COM 

ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 4.º DO 

DECRETO-LEI N.º 45 362, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1963. ------------------------  

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

O Secretário,  

 

 


