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

-------------------------------------ATA DA 30ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2019-01-30, NO PALÁCIO 

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

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

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

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

sete minutos, com a presença inicial do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

janeiro, vinte e oito, que registava um total de disponibilidades para o dia 

seguinte no montante de vinte e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito 

mil, novecentos e oitenta e oito euro e sessenta e sete cêntimos. -------------------  

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

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

--- Da Ordem do Dia previamente distribuída, constavam os assuntos 

seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO 1. ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

----------------MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.12.05 ---------------  

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

PONTO 2. ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

----------------LOURES, REALIZADA EM 2018.12.19 -------------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 24/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVA A RECURSO  

----------------HIERÁRQUICO INTERPOSTO POR TRABALHADOR DOS  

----------------SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS  

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

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

PONTO 4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 25/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 1ª  

----------------ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2019 E OPÇÕES DO PLANO  

----------------2019-2022 ---------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 26/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA MOBILIDADE  

----------------INTERCARREIRAS OU INTERCATEGORIAS, NA  

----------------CARREIRA/CATEGORIA ATUAL ---------------------------------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBREAÇÃO Nº 27/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

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

----------------CONTRATO REFERENTE AO PROCEDIMENTO EM  

----------------AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES,  

----------------CONSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE LOURES, O MUNICÍPIO DE  

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

----------------SOCIAIS, E. M., UNIPESSOAL, LDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS  

----------------NATURAL ----------------------------------------------------------------------------  

---------------- (PROCESSO Nº 47.612 DCA/2018) -----------------------------------------  
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PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 28/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE 18 DE JANEIRO DE 2019,  

----------------REFERENTE AO ATO DE PRESTAÇÃO DE  

----------------ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO  

----------------PROCEDIMENTO, VISANDO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE  

----------------COMUNICAÇÕES PELO MUNICÍPIO DE LOURES, OS  

----------------SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS  

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

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

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

----------------ESTACIONAMENTO, E.M. UNIPESSOAL, LDA --------------------------  

----------------(PROCESSO Nº 48.040/DCA/2018) ------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 29/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, DE PROPRIEDADE SITA  

----------------NO BAIRRO PORTELA DA AZÓIA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  

----------------SANTA IRIA DA AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA -----  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 30/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------DA DOAÇÃO DE PRÉDIO URBANO SITO EM QUINTA DOS  

----------------MATOS GRANDES, FILIPES, MARVILA, LOTE 33, UNIÃO DAS  

----------------FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO, PARA  

----------------INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL -------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 31/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE  

----------------LOURES E AS ASSOCIAÇÕES E CORPOS DE BOMBEIROS DO  

----------------CONCELHO PARA A MANUTENÇÃO DE UM GRUPO DE  

----------------INTERVENÇÃO PERMANENTE ----------------------------------------------  
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PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 32/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE  

----------------LOURES E AS ASSOCIAÇÕES E CORPOS DE BOMBEIROS DO  

----------------CONCELHO, NO ÂMBITO DO APOIO AO ASSOCIATIVISMO E  

----------------VOLUNTARIADO EM BOMBEIROS -----------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 33/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O  

----------------MUNICÍPIO DE LOURES E A ASSOCIAÇÃO DE  

----------------RADIOAMADORES DA VILA DE MOSCAVIDE --------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 34/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

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

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

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 35/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO  

----------------DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL HUMBERTO  

----------------DELGADO, À AMSAC-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE  

----------------SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS -------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 36/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA SALA POLIVALENTE DA  

----------------BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO, À JUNTA DE  

----------------FREGUESIA DE LOURES ------------------------------------------------------  
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PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 37/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

----------------AMIZADE, À POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE  

----------------LOURES -----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 38/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

----------------AMIZADE, AO GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA----------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 39/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

----------------AMIZADE, À GIMNOFRIELAS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA,  

----------------CULTURAL E SOCIAL DE FRIELAS -----------------------------------------  

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

PONTO19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 40/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ANTÓNIO  

----------------FELICIANO BASTOS, À POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -  

----------------DIVISÃO DE LOURES - 70ª ESQUADRA ----------------------------------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 41/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ANTÓNIO  

----------------FELICIANO BASTOS, À DGESTE - DIREÇÃO GERAL DE  

----------------ESTABELECIMENTOS ESCOLARES/COORDENAÇÃO LOCAL  

----------------DO DESPORTO ESCOLAR DE LOURES, ODIVELAS E VILA  

----------------FRANCA DE XIRA ----------------------------------------------------------------  
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PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 42/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ANTÓNIO  

----------------FELICIANO BASTOS, À DGESTE - DIREÇÃO GERAL DE  

----------------ESTABELECIMENTOS ESCOLARES/COORDENAÇÃO LOCAL  

----------------DO DESPORTO ESCOLAR DE LOURES, ODIVELAS E VILA  

----------------FRANCA DE XIRA ----------------------------------------------------------------  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 43/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ISENÇÃO DO  

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO  

----------------DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL-UNHOS, AO  

----------------ACROMIX CAMARATE CLUBE -----------------------------------------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 44/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ISENÇÃO DO  

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO  

----------------DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL-UNHOS, AO  

----------------ACROMIX CAMARATE CLUBE -----------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 45/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ISENÇÃO DO  

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO  

----------------DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL-UNHOS À  

----------------ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DE LISBOA -------------------------------  

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 46/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO  

----------------DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA,  

----------------AO GRUPO DESPORTIVO DE PIRESCOXE -----------------------------  
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PONTO 26. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 47/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO  

----------------DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, À  

----------------UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO  

----------------DA TALHA E BOBADELA -------------------------------------------------------  

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

PONTO 27. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 48/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

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

----------------GOUVEIA, À UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE  

----------------AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA ----------------------------  

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

PONTO 28. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 49/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------ALTERAÇÃO AO POLÍGONO DA AUGI; - O PROJETO DE  

----------------RECONVERSÃO NA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE  

----------------LOTEAMENTO; - AS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS  

----------------PROJETOS DE INFRAESTRUTRURAS URBANÍSTICAS E DA  

----------------EXECUÇÃO DAS RESPETIVAS OBRAS - REFERENTE AO  

----------------BAIRRO DAS ANTAS, EM MONTEMOR, FREGUESIA DE  

----------------LOURES -----------------------------------------------------------------------------  

----------------(PROC. 52.989/LA/L/N) ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 29. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 50/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------ALTERAÇÃO AO POLÍGONO DA AUGI; - O PROJETO DE  

----------------RECONVERSÃO NA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE  

----------------LOTEAMENTO; - AS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS  

----------------PROJETOS DE INFRAESTRUTRURAS URBANÍSTICAS E DA  

----------------EXECUÇÃO DAS RESPETIVAS OBRAS - REFERENTE AO  
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----------------BAIRRO BARROS OU REDONDO, EM MONTEMOR,  

----------------FREGUESIA DE LOURES ------------------------------------------------------  

---------------- (PROC. 28.762/L/N) --------------------------------------------------------------  

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

PONTO 30. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 51/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: - O  

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

----------------CONSTITUIÇÃO DO JÚRI E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DE  

----------------CONTRATO; - A MINUTA DO CONTRATO E PUBLICITAÇÃO DO  

----------------ANÚNCIO DO CONCURSO - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE  

----------------SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS  

----------------MULTIFUNCIONAIS --------------------------------------------------------------  

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

PONTO 31. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 52/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------ADMISSÃO DE 29 TRABALHADORES PARA CONSTITUIÇÃO DE  

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

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

----------------TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE  

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

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

PONTO 32. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 53/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS  

----------------VOLUNTÁRIOS, NO ÂMBITO DO PROJETO DE HIDROTERAPIA  

----------------ANO LETIVO DE 2018/2019 ---------------------------------------------------  

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

PONTO 33. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 54/2019 - SUBSCRITA PELA  

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

----------------APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES ADERENTES AO  

----------------CARNAVAL INFANTIL -----------------------------------------------------------  
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PONTO 34. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 55/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE  

-----------------LOURES E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE  

----------------EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1, Nº 2 DE MOSCAVIDE, E A  

----------------TRANSFERÊNCIA DE VERBA ------------------------------------------------  

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

PONTO 35. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 56/2019 - SUBSCRITA PELO 

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

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

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

----------------ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES  

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

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

PONTO 36. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 57/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

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

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

----------------CURRICULAR NO ANO LETIVO 2018/2019 ------------------------------  

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

PONTO 37. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 58/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CCD - CENTRO DE  

----------------CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE LOURES --------------  

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

PONTO 38. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 59/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À PROPOSTA DE  

----------------ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE  

----------------CAMARATE PARA ESCOLA SECUNDÁRIA ATOR RUY DE  

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, queria partilhar com 

a Câmara, o nosso regozijo, pela decisão da Igreja Católica, em realizar as 

“Jornadas Mundiais de Juventude” na região de Lisboa, mais concretamente, 

em Loures e Lisboa, bem como assinalar a perspetiva que aqui se abre, de 

podermos ter uma requalificação da zona ribeirinha, com efeitos muito positivos 

na vida das pessoas da zona oriental e de todos os que visitam aquela zona do 

nosso Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, aos senhores Vereadores, que a decisão foi antecedida de 

contactos informais, de forma discreta, como era exigido pela própria 

organização, para aferir da disponibilidade de todos colaborarmos nesta 

matéria, o que, naturalmente, foi correspondido, havendo, a partir de agora, um 

trabalho conjunto, entre o nosso Município, o Município de Lisboa e a 

organização, além de outras entidades que, naturalmente, têm que ser 

envolvidas nesta questão, para a organização desta iniciativa. -----------------------  

Dizer, ainda, que, esta iniciativa, sendo na Europa, e daquilo que se conhece 

destas iniciativas noutros países, trará um elevadíssimo número de 

participantes e terá, naturalmente, exigências logísticas e outras, que, a seu 

tempo, terão que ser acauteladas, além de potenciar, também, alguns dos 

projetos que temos vindo a desenvolver e que são essenciais para o nosso 

desenvolvimento, como é o caso do passeio ribeirinho, cujo projeto aguarda a 

declaração de interesse público, por parte da CCDR - Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional  e do Ministério do Ambiente e que 

ganha, agora, ainda maior dimensão e importância, tendo em conta esta 

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

Queria, também, dizer a todos, e penso que não haverá divergência, nesta 

matéria, entre nós, de que é indispensável colocarmos, neste momento, em 

cima da mesa, a necessidade de se fazer a relocalização do terminal de 

contentores que temos na zona da Bobadela e de São João da Talha, e que 
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esta iniciativa, por todas as razões, pode e deve ser, a oportunidade, para essa 

questão ser equacionada. -----------------------------------------------------------------------  

Gostaria que todas as forças políticas nos acompanhassem nessa perspetiva, 

relativamente à qual, a partir de agora, teremos que trabalhar com a 

Administração Central, com as Infraestruturas de Portugal e com o Governo. 

Por isso, penso que era muito importante termos um alinhamento de todas as 

forças políticas, com a necessidade de aproveitarmos esta oportunidade, nos 

próximos anos, perspetivando esta deslocação. ------------------------------------------    

De toda a forma, e independentemente dessa questão, será sempre uma 

iniciativa com um impacto muito positivo no nosso território, que perdurará, e é 

nesse sentido que queremos trabalhar, para além da iniciativa propriamente 

dita, em dois mil e vinte e dois, e que deixará, e é isso que esperamos, uma 

marca positiva no território, para as populações que aqui vivem e para todos os 

que nos queiram visitar. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

bancada do Partido Socialista, dizer que, naturalmente, nos congratulamos por 

esta importante medida e por esta importante iniciativa - as “Jornadas Mundiais 

de Juventude” -, que se realizará, também, no Concelho de Loures e que será, 

certamente, uma excelente oportunidade de requalificação da nossa frente 

ribeirinha, há tanto e tanto tempo desejada. ------------------------------------------------  

Como disse o senhor Presidente, existe um projeto para aquela zona, que já 

deu um primeiro passo há dois anos atrás. No entanto, uma organização desta 

índole, certamente, que proporcionará o desenvolvimento mais rápido de todo 

este processo, sobretudo, a desocupação dos contentores, que, infelizmente, 

ao longo dos últimos tempos, tem vindo a crescer em altura e que são várias as 

reclamações que, com certeza, a Câmara recebe, bem como todos os eleitos 

nesta Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, estamos convictos que esta será, uma vez mais, uma excelente 

oportunidade de projeção do nosso concelho além-fronteiras, com o grande 

espírito de acolhimento que Portugal já demonstrou nos mais diferentes níveis 

de organização de eventos, com características semelhantes, em termos de 

número de participantes. -------------------------------------------------------------------------  
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Termino, dizendo que estaremos cá para acompanhar as “Jornadas Mundiais 

de Juventude”. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO UM ----------------------------------------------------------------------------------  
O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, queríamos 

apresentar uma Moção, que, com a sua permissão, passo a ler: --------------------  

“Pela Convocação de Eleições Livres e Democráticas na República da 

Venezuela. -------------------------------------------------------------------------------------------  

A Venezuela atravessa mais um capítulo difícil na sua história, o povo 

venezuelano tem sido a constante vítima da incapacidade e da falta de espírito 

democrático dos seus líderes, que centram a sua atuação na busca da 

perpetuação no poder. ----------------------------------------------------------------------------  

Em maio de dois mil e dezoito, Nicolas Maduro foi reeleito para presidente, 

num ato eleitoral controverso e duvidoso, não reconhecido pela oposição e por 

grande parte da comunidade internacional. ------------------------------------------------  

Nicolas Maduro, com o seu regime ditatorial e autoritário, mergulhou a 

Venezuela, numa grave situação socioeconómica, de hiperinflação, de 

insegurança, de escassez de produtos básicos, de censura à imprensa e 

repressão aos cidadãos. -------------------------------------------------------------------------  

Juan Guaidó, autoproclamou-se presidente interino da Venezuela, tendo sido já 

reconhecido por vários países dos cinco continentes, organizações nacionais e 

internacionais. --------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Nacional da Venezuela, deliberou a ilegitimidade de Nicolas 

Maduro no cargo de presidente. Maduro, exibindo o seu comportamento 

tirânico, recusou aceitar a deliberação, desrespeitando os poderes 

constitucionais da Assembleia Nacional. ----------------------------------------------------  

Neste momento, cerca de trezentos mil portugueses ou lusodescendentes, que 

residem na Venezuela, têm as suas vidas em suspenso, em que a única 

certeza que têm é a incerteza em que vivem. ----------------------------------------------  

Com base nos considerandos expostos, a Câmara Municipal de Loures, na 

trigésima reunião ordinária de trinta de janeiro de dois mil e dezanove, delibera:  

Ponto um, condenar todos os atos irresponsáveis perpetrados por Nicolas 

Maduro contra o povo venezuelano. ----------------------------------------------------------  
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Ponto dois, exortar o presidente interino Juan Guaidó, a marcar novas eleições 

democráticas para, imediatamente, restituir a ordem constitucional e social na 

Venezuela. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta Moção, a ser aprovada, deve ser enviada para a Assembleia da república, 

para o senhor Primeiro Ministro, para o senhor Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, para a Assembleia Municipal de Loures, para as Assembleias de 

Freguesia do Concelho e para a Embaixada da Venezuela em Portugal.” --------  

Senhor Presidente, relativamente às “Jornadas Mundiais de Juventude”, 

também queríamos manifestar a nossa satisfação, por esta iniciativa que se irá 

realizar em Portugal, em dois mil e vinte e dois. ------------------------------------------  

O senhor Presidente e a senhora Vereadora Sónia Paixão, já disseram o 

essencial sobre esta matéria. No entanto, queria acrescentar que esta é uma 

oportunidade, extraordinária, que o Município tem, de requalificar a sua zona 

ribeirinha, nomeadamente, entre Sacavém e Bobadela, de modo a podermos 

ter, naquela zona, uma frente urbana, que possa atrair turismo, investimento 

económico e que possa ser uma mais valia e uma fonte de novos empregos 

para os munícipes do Concelho de Loures. ------------------------------------------------  

Senhor Presidente, nestes últimos dias, temos visto várias notícias, sobre 

várias matérias, das quais, queria destacar a questão da segurança e dos 

problemas que têm sido acrescidos, depois daquela situação que aconteceu no 

Seixal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, consideramos que os problemas que têm acontecido no 

nosso Concelho, nomeadamente, em Camarate e Apelação, entre outros 

locais, têm, também, sido uma dinâmica, que não deve ser assacada à Polícia 

de Segurança Pública. Na minha opinião, deveria de ser exigido ao próprio 

Ministério da Administração Interna, que fosse ele a resolver este problema, 

muito rapidamente, porque a falta de respeito e de autoridade do Estado, está 

a ser visível, também, nas nossas ruas em Loures. --------------------------------------  

Na minha opinião, no nosso Município, deveríamos de fazer um pouco mais. 

Temo-nos debatido para que o Município faça um investimento e dê um apoio 

ao Comando da PSP de Loures e, também, à GNR, mas o Município, 

nomeadamente, a Coligação Democrática Unitária, têm negado esse intento, 

de tentar melhorar as condições da polícia em Loures. ---------------------------------  
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E esta situação, de algum “caos”, que existe em alguns bairros, está a começar 

a tornar-se complicada. Nas últimas notícias, foi tornado público, que a Câmara 

já fez uma participação na polícia, relativamente a contentores que foram 

queimados. Mas isso não chega, senhor Presidente. Temos que ir mais longe. 

E devemos de ir mais longe, começando por dar apoio. --------------------------------  

Eu sei que o senhor Presidente vai dizer que a responsabilidade é do Governo 

Central. Mas eu acho que os problemas estão a começar a acumular-se de 

uma tal maneira, que não existe Governo Central que valha, nos próximos 

meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, seria de bom tom começar a pensar, vivamente, 

em ouvir o que o Partido Social Democrata diz. Ou seja, a forma de podermos 

começar a dar mais meios à Polícia de Segurança Pública, em Loures, 

nomeadamente, com veículos, ou a manutenção dos que estão parados. Eu sei 

que poderão existir alguns impedimentos legais, mas, com certeza, os juristas 

da Câmara, terão condições de criar um protocolo de colaboração com a 

Polícia de Segurança Pública, de modo a dar-lhes mais alguns meios e criar 

mais algumas condições, para que possam preservar a segurança de todos 

nós, e dos habitantes daqueles bairros, que não têm nada a ver com este tipo 

de confusões, mas que sofrem, todos os dias, na pele, este tipo de problemas.    

Senhor Presidente, relativamente à peça transmitida pela TVI, e depois 

espalhada por todos os outros Órgãos de Comunicação Social, requeríamos ao 

senhor Presidente, com a maior brevidade possível, o acesso aos cadernos de 

encargos, dos processos da empresa, bem como os relatórios de execução, 

referentes aos referidos contratos. ------------------------------------------------------------  

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

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

nome pessoal e da bancada do Partido Socialista, também me queria 

congratular, pela decisão das “Jornadas Mundiais de Juventude”. Dizer que, de 

facto, pode ser uma oportunidade muito grande, para a requalificação de um 

espaço, que, já há muitos anos, é requerida.  ---------------------------------------------  

Mas relativamente a esta matéria, e fazendo fé nas notícias que vimos ontem 

na reportagem da TVI, aquilo que me apraz perguntar, é o seguinte: aquilo que 

foi maquetizado nessa reportagem, é que, do lado de Loures, mais 
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propriamente, na Bobadela, estava previsto um parque de estacionamento, 

mais um parque de campismo, para servir o evento em si. A questão que se 

coloca aqui, é se já foram feitas algumas “démarches”, para saber a titularidade 

daqueles terrenos, porque, salvo erro, um dos terrenos era da fábrica da cortiça 

e outro da Petrogal? -------------------------------------------------------------------------------  

Outra coisa para a qual devemos juntar forças, é fazer com que o parque de 

contentores, saia daquela zona, porque, de facto, a área de intervenção, não 

vai até ao parque de contentores. A área necessária para a iniciativa não chega 

lá. Aliás, fica mesmo no limite do parque de contentores. Por isso, gostaria de 

saber, se existe, efetivamente, a possibilidade da retirada total do parque de 

contentores, se isso já foi falado, ou se, pelo contrário, a iniciativa não conflui 

com a existência desse parque de contentores e se, efetivamente, podemos 

perder aqui a oportunidade de relocalização do mesmo? ------------------------------  

Relativamente a outro assunto, nomeadamente, quanto à questão das 

refeições escolares, queria reforçar o pedido que já tínhamos efetuado há 

algum tempo, e para o qual ainda não obtivemos resposta, em relação aos 

relatórios de avaliação do serviço de refeições escolares, relembrando que, no 

próprio caderno de encargos e no contrato que está assinado, só se pode 

renunciar ao contrato, com um aviso de cento e vinte dias.----------------------------  

O que é facto, é que nós não temos os relatórios de avaliação do serviço 

efetivo e gostávamos de ter acesso aos mesmos, para nos podermos 

pronunciar sobre eles. Caso contrário, o contrato renova-se, automaticamente, 

por mais um ano. Por isso, seria de bom tom, termos acesso a esses relatórios 

de avaliação e, também, das multas que foram aplicadas ou não, à entidade 

que está, atualmente, a fazer o serviço de refeições escolares. ----------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, há uma 

questão que já levantámos há cerca de um ano, e sobre a qual não vimos 

qualquer desenvolvimento, que se prende com a exigência de uma Lei de dois 

mil e quinze, que faz com que todo o pessoal docente e não docente, ou seja, 

todas as pessoas que envolvam trabalhos com menores, sejam obrigados a 

entregar, anualmente, ao diretor, o seu registo criminal. --------------------------------  
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Já o ano passado levantámos esta questão, e o senhor Vereador, na altura, 

disse-nos que estava a trabalhar nisto, com o Ministério da Justiça. No entanto, 

durante um ano, não houve qualquer informação acrescida, àquilo que foi dito 

na altura. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Obviamente, que esta é uma situação que incomoda, particularmente, os 

diretores, que são o órgão responsável pela supervisão e monotorização disto. 

Aliás, ainda ontem tivemos a oportunidade de assistir na televisão, a uma 

situação delicada, que envolve pessoas que tinham um registo criminal, que 

não se coadunava com as funções que exerciam. ---------------------------------------  

Portanto, a questão que colocamos, é a seguinte: durante este ano, ou seja, 

desde que colocámos a questão até agora, qual é o ponto de situação, que 

medidas é que foram desenvolvidas, ou que diligências é que foram tomadas, 

no sentido de cumprir esta obrigação legal, que não tem custos, até porque as 

pessoas têm uma plataforma específica para poderem pedir o registo criminal 

expressamente para esse efeito? -------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, respondendo  

a algumas das questões levantadas, nomeadamente, a da segurança, devo 

dizer que vi com muita atenção, as reações do Partido Social Democrata, não 

só a nível local, mas, também, a nível nacional, em relação a alguns incidentes 

de segurança, que aconteceram nos últimos dias. E se me permitem a 

expressão, compreendi que o PSD até “saliva”, quando há qualquer questão de 

segurança, para poder incrementar a sua linha mais populista e de procurar 

dramatizar estas situações. ---------------------------------------------------------------------  

De facto, houve problemas, aliás, eles foram noticiados. No primeiro dia, logo 

no seguimento dos incidentes no Seixal e depois na Avenida da Liberdade, 

houve algumas viaturas e alguns contentores incendiados. Atos levados a 

efeito, de acordo com a informação que tenho da polícia, por um grupo muito 

reduzido de pessoas, que se dedicaram a essas atividades. Depois dessa 

noite, houve uma outra situação isolada, mas todas foram, rapidamente, 

resolvidas pela polícia, pelos bombeiros e pelos SIMAR, que no dia 

imediatamente a seguir, repuseram os contentores. No entanto, algumas 

notícias não são verdadeiras e foram, até, desmentidas pela PSP. -----------------  
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Julgo que há cinco dias que não há qualquer incidente deste tipo, durante a 

noite, no nosso concelho. Portanto, a situação tende a pacificar. --------------------  

Dizer, ainda, que, na interpretação que me foi dada pela polícia - e nestas 

matérias, o chamado efeito contágio, porque aconteceram noutros municípios e 

com contornos semelhantes, que é uma coisa estudada, do ponto de vista da 

investigação da criminalidade, esse efeito contágio, também se verificou aqui, 

como é visível - a mesma, nunca teve nenhuma impossibilidade de intervir em 

qualquer ponto do Concelho.  O que fez, foi uma gestão de todos estes 

incidentes, que eu qualificaria como muito inteligente, de forma a não acicatar 

uma situação, que existia, com alguma complexidade, tendo em conta os 

acontecimentos e tudo o que, entretanto, foi circulando nas redes sociais. -------  

Penso que foi uma gestão muito inteligente, e que ajudou a prevenir uma 

espiral que não interessaria a ninguém. Tenho acompanhado esta situação 

todos os dias, com o Comandante da Divisão da PSP, que tem tido sempre a 

amabilidade de me informar do que acontece. --------------------------------------------  

Essa colaboração tem existido em vários aspetos, da nossa parte também, 

naquilo que a polícia precisa, em certos aspetos da nossa competência, para 

melhor realização da sua missão, e é isso que vamos continuar a fazer. ----------  

Quanto às questões relativas às “Jornadas Mundiais de Juventude”, senhor 

Vereador Nuno Dias, eu gostaria que não houvesse alguns eleitos, 

representantes e entidades, a tirar, desde já, a conclusão, de que não é preciso 

alterar a situação dos contentores. Eu acho que o que nós temos que colocar 

em cima da mesa, é que esta é uma oportunidade para isso acontecer. E é isso 

que temos que salientar. -------------------------------------------------------------------------  

Não está, neste momento, definida, a dimensão do terreno que vai ser 

necessário. Primeiro, porque é preciso ver a escala que se prevê que isto vá 

acontecer. E, depois, porque é preciso, também, perspetivar, que, 

provavelmente, estas jornadas, terão, com a importância que Lisboa tem no 

panorama turístico, a nível mundial, e com o facto de, sendo na Europa, isso 

facilitar um conjunto de deslocações que, de outra maneira, são mais difíceis, é 

provável que tenhamos aqui uma das maiores “Jornadas”, senão a maior, que 

alguma vez já aconteceu. ------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, é preciso avaliar isso com cuidado. Ainda não começámos a 

trabalhar, no concreto, nisto. O Padre Américo Aguiar, que é quem vai 

coordenar este trabalho, da parte da Igreja, é o Presidente do Grupo 

Renascença, e, tanto quanto sei, ainda está no Panamá, para procurar 

apreender elementos da organização daquelas “Jornadas”, que serão 

importantes para o seu trabalho, naturalmente.  ------------------------------------------  

Dizer, também, que, a breve prazo, irá realizar-se um encontro, connosco, com 

a Câmara de Lisboa e com a organização da parte da Igreja Católica, para 

começarmos a definir as necessidades e as prioridades. Em paralelo, estamos 

a trabalhar com a Câmara de Lisboa, para, do ponto de vista das 

infraestruturas, daquilo que é previsível, ou porque já temos em cima da mesa 

e que iria acontecer, independentemente da realização ou não das “Jornadas”, 

ou do que pode ser previsível acontecer neste momento, começarmos, desde 

já, a trabalhar nesse sentido, até para termos uma articulação excelente, que é 

isso que se pretende, no nosso trabalho, quer perante a organização, a Igreja 

Católica, que é quem organiza e é responsável pela iniciativa, não são as 

Câmaras, naturalmente, quer perante a Administração Central, em tudo aquilo 

que tiver a ver com ela.---------------------------------------------------------------------------  

Têm havido várias conversas informais, e esse trabalho vai ser, certamente, 

bastante bem articulado. Aliás, ontem, se puderam ver, eu e o Presidente 

Fernando Medina, estivemos na Quinta Nossa Senhora dos Remédios, a falar 

do assunto. E foi neste sítio, porque é na Bobadela e é onde se tem uma visão 

privilegiada de todo o espaço onde a iniciativa vai acontecer. ------------------------   

Além disso, também quisemos dar um sinal, de que as Autarquias estão muito 

sintonizadas com o trabalho e que estamos a trabalhar nisto em conjunto. 

Inclusive, o próprio Presidente Fernando Medina, qualificou esta oportunidade, 

como uma ocasião, onde é possível resolver, uma “coisa” que não ficou 

resolvida, que é a questão dos contentores. E eu congratulo-me muito que, da 

parte do Município de Lisboa, haja essa sensibilidade. ---------------------------------  

Portanto, senhores Vereadores, dizer que a área a ocupar ainda não está 

definida. O que está desocupado, digamos assim, daria, nas contas que já 

foram feitas, para uma iniciativa da dimensão de outras que têm existido. No 
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entanto, isso será menos possível, se a iniciativa tiver uma dimensão maior do 

que tem acontecido, o que é uma possibilidade real. ------------------------------------  

Quanto aos terrenos do nosso lado, há um terreno, que é o mais pequeno, que 

é da fábrica da Cortiça e, depois, há outro, de cerca de quarenta e quatro 

hectares, que é o da Petrogal. A partir daí, é tudo público. São os terrenos que 

estão na posse das Infraestruturas de Portugal. Portanto, não há um grande 

número de proprietários, o que facilita este trabalho. ------------------------------------  

De resto, a propósito do passeio ribeirinho, já temos um trabalho bastante 

desenvolvido com a Petrogal. Portanto, não partimos do zero nesta conversa e 

neste contato. No entanto, agora, é preciso “encaixar” todo este trabalho, nesta 

nova realidade, que ainda bem que existiu. ------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, aquilo que eu disse não 

foi nada disso. O que eu disse, foi baseado, inclusivamente, na peça 

jornalística que foi feita, na qual vinham definidas as localizações. Portanto, 

senhor Presidente, eu só me baseio naquilo que passou na televisão. -------------  

Como sabe, e tem-se falado muito no impacto que as reportagens jornalísticas 

têm no concelho …  -------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, como se verificou nos 

últimos tempos, nem sempre o que passa na televisão é verdade. ------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, eu não estou aqui para 

aferir verdades. Eu estou aqui, para dizer aquilo por que todos nós passamos, 

diariamente, sobre essa matéria. --------------------------------------------------------------  

Mas senhor Presidente, eu terminei a minha intervenção, dizendo, claramente, 

que julgo que é uma oportunidade que devemos encarar, enquanto válida, para 

podermos retirar proveito dela, nomeadamente, na relocalização dos parques 

de contentores que estão lá situados. Pelo contrário, julgo que é pertinente e 

importante que, sobre essa matéria, se faça a força necessária e acho que, de 

facto, devemos estar todos unidos, pelo menos, nesse objetivo. ---------------------  

Senhor Presidente, também queria agradecer a rápida resposta ao 

requerimento que apresentámos. Não vamos ter tempo para o analisar aqui, 
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como é óbvio, mas, numa análise primária que fizemos, julgo que falta lá 

alguma documentação, mas estou certo que, a mesma, será remetida com a 

brevidade necessária. ----------------------------------------------------------------------------   

Dizer, também, acerca dessa matéria, que não estamos aqui para dizer que o 

que foi transmitido na comunicação social, é verdade ou é mentira. Nada disso. 

A nossa posição relativamente a essa matéria, vai ser, e será sempre, de 

responsabilidade. Não estamos aqui para fazer juízos de valor, nem 

julgamentos, sobre esse tipo de incidências que ocorreram. Não nos compete a 

nós fazer esse tipo de julgamento. Aquilo que nos compete, enquanto partido 

na oposição nesta Câmara Municipal, é a validação da legalidade dos atos e é 

sobre isso que nos vamos debater. -----------------------------------------------------------  

É sobre isso que nós queremos os esclarecimentos e não sobre outro “faits 

divers”, que possa vir aqui manchar o nome de “a”, “b”, “c” ou “d”, porque, de 

facto, não é a forma que nós gostamos de fazer política. Não será a forma que 

nós vamos estar na oposição. E não vamos utilizar este tipo de casos, ou 

contrário de outros, aliás, também já fomos vítimas deste tipo de casos, mas 

não o iremos usar, de forma nenhuma, para prejudicar o “a”, o “b”, o “c” ou o 

“d”, pelo menos, com sentimentos eleitoralistas. ------------------------------------------  

Senhor Presidente, no que diz respeito às questões de segurança, gostaria de 

dar a seguinte nota: algumas vezes, vou de encontro a algumas pretensões 

que o Partido Social Democrata aqui levanta. Mas noutras, julgo que, algumas 

delas, são demasiado demagógicas e demasiado populistas. ------------------------  

É impossível nós conseguirmos considerar, e falo muito abertamente dos 

últimos casos, que aquilo que aconteceu, foi um caso de contágio, por algumas 

“manchas” um pouco mais radicais, no que diz respeito à intervenção cívica, 

política e pública, que, essas sim, devemos trabalhar todos, não só na base da 

segurança, mas, também, na base da reeducação e da cidadania. -----------------  

Julgo que é muito mais importante, atuarmos na base da cidadania, a 

montante, do que virmos, depois, de uma forma cabal e, por vezes, muito 

mediática. Até porque, o mediatismo dos mesmos, é que nos traz a esta 

discussão. Trabalhar de uma forma mediática, aí sim, é sempre pela repressão, 

e nunca pela atividade cívica e pela cidadania. -------------------------------------------  
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Julgo que é muito mais importante o trabalho cívico e de cidadania, além do 

acompanhamento que também deve ser feito pelo Município, para acompanhar 

estas “franjas” da população. Até porque também não nos podemos esquecer, 

dos problemas sociais a que estão sujeitas e dos problemas que elas têm entre 

si. Portanto, na minha opinião, não devíamos de pensar de forma demagógica, 

dizendo que agora, se dessemos algumas viaturas à PSP, os problemas se 

resolveriam, como que, por magia. -----------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, sem atuar um pouco mais na base, sem atuar a montante, 

e atuando já a jusante, dificilmente esse tipo de problemas se resolve. E aí, não 

vamos estar a fazer uma política cívica e de intervenção séria. Vamos estar 

sim, é a tentar, uma vez mais, combater o problema, com um aumento de 

problemas subsequentes. -----------------------------------------------------------------------  

Aquilo que me apraz dizer, relativamente a esta matéria, e que 

acompanhamos, é que o Município, por vezes, poderia dar um passo mais à 

frente, para colmatar algumas medidas, e para poder dar um apoio mais 

efetivo, também à PSP. Mas não com isto dizendo, que não se deve ter outro 

tipo de atuações. E permita-me, ainda, dizer, que não é com uma câmara de 

vigilância em cada bairro, que se vai conseguir resolver o problema. Pelo 

contrário. Aquilo que nós, efetivamente, vamos conseguir, é esconde-lo e 

deixá-lo mais reprimido. --------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Senhor Presidente, a bancada do Partido 

Socialista gostaria de manifestar a sua preocupação, relativamente à colocação 

de equipamentos urbanos, na Urbanização dos Terraços da Ponte, segunda 

fase, o que, certamente, já é do seu conhecimento e do seu Executivo. -----------   

Esta é uma obra que está, neste momento, em execução, mas com uma forte 

contestação por parte dos moradores e dos comerciantes daquela zona e 

daquela freguesia. Inclusivamente, na segunda feira, surgiu um imprevisto com 

moradores e com comerciantes, aquando da colocação dos equipamentos no 

local, tendo como consequência, a não colocação dos mesmos. --------------------  

Portanto, gostaríamos de saber alguma informação relativamente a isso, até 

porque, salvo melhor opinião, em termos de funcionamento, a estrutura dos 

equipamentos, não nos parecem trazer mais valias para as pessoas, nem, 
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sequer, em termos de arquitetura do próprio espaço, uma vez que, em cerca de 

oitenta metros quadrados, foram colocados doze bancos, o que, na minha 

opinião, não tem qualquer tipo de logica. Aliás, até mesmo para o 

funcionamento daquele espaço, que pode ser aproveitado para recreio e laser, 

para as próprias pessoas. -----------------------------------------------------------------------  

Sabemos que a Junta de Freguesia também tem enviado as reclamações dos 

moradores, para a Câmara, através do GIL – Gabinete de Intervenção Local e 

que também tem solicitado informação sobre o planeamento daquela obra, 

nomeadamente, se vão colocar mais bancos, de modo a poderem esclarecer a 

população e serem uma entidade colaborante nesta preocupação. -----------------   

Ainda relativamente àquele espaço, saber se as papeleiras que estão a ser lá 

colocadas, são as que têm um custo mais económico, se são as que estão a 

ser utilizadas hoje em dia nas nossas freguesias, em termos de equipamentos 

urbanos, e se são as de melhor rentabilidade. Ou seja, se, a médio/longo 

prazo, são as que têm uma maior durabilidade?  -----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Relativamente à questão das 

refeições escolares, colocada pelo senhor Vereador Nuno Dias, dizer que 

estamos a trabalhar para que, problemas pontuais que estão identificados, 

sejam resolvidos, e que vamos continuar a trabalhar para que isso seja feito, 

sem que seja posta em causa, em nenhuma altura, o fornecimento de refeições 

às crianças e que o mesmo continue a ser efetuado sem sobressaltos.  ----------  

É para isso que estamos a trabalhar e é dessa forma que vamos continuar a 

fazê-lo. Portanto, o contrato que existe tem que ser cumprido, é nisso que 

estamos apostados e sempre que ele não estiver a ser cumprido, temos que 

tomar as medidas necessárias para que isso aconteça. É esse o nosso intuito 

para o trabalho futuro nesta área. -------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do registo criminal, dizer ao senhor Vereador António 

Marcelino, que é um facto, que tentámos, por várias vias, obter a possibilidade 

dos trabalhadores do Município, sejam os das escolas ou de outros que 

necessitem deste registo e que não estão nas escolas, de o poderem obter, da 

mesma forma que os trabalhadores do Ministério da Educação o obtêm, 

porque, evidentemente, que isso é uma questão de igualdade. ----------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
23/160 

 
 
                                                                                                                                      30ª Reunião Ordinária - 2019-01-30 

 
 
 

Tentámos, através de vários ofícios, obter uma resposta. No entanto, até 

agora, ainda não a obtivemos. Estamos a preparar o último ofício para a 

senhora Ministra da Justiça, relativamente ao qual esperamos obter uma 

decisão final sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------  

Quero também dizer-lhe, senhor Vereador, que, na sexta-feira, tive uma 

reunião com os sindicatos e, na segunda-feira, com os representantes dos 

trabalhadores, na qual informamos que, não havendo, proximamente, uma 

decisão sobre este assunto, de acordo com a Lei, os trabalhadores terão que 

pagar os cinco euros obrigatórios. ------------------------------------------------------------  

Não há outra forma de resolver a questão. O tempo que demos às entidades 

competentes para resolver o assunto, já está esgotado e nós não podemos 

continuar nesta situação. Por isso, é que os representantes dos trabalhadores 

já foram informados.  ------------------------------------------------------------------------------  

Aguardemos e esperamos que ainda possa haver uma decisão em sentido 

contrário, embora tenhamos muitas dúvidas sobre isso, uma vez que os 

trabalhadores é que são os principais afetados por esta não decisão. E não 

havendo essa decisão, vamos cumprir o que está estabelecido por Lei. Por 

isso, os trabalhadores terão que pagar os seus registos criminais. ------------------  

Queria, ainda, informar a Câmara, que, a semana passada, foram entregues os 

certificados do RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências, a sessenta e cinco trabalhadores. Foi um dia particularmente 

importante, não só para a nossa Câmara, como também para as Empresas 

Municipais e Juntas de Freguesia, que também tiveram os seus trabalhadores 

a receberem os seus certificados. -------------------------------------------------------------   

O trabalho para o aumento de competências continua no nosso Município, 

incluindo os trabalhadores das escolas e outros. Também o projeto “DançArte”, 

que se inicia na semana que vem, nas nossas escolas e IPSS – Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, vai continuar, bem como o projeto 

“Mobilidade Segura”, que se iniciou na semana passada, para todos os alunos 

do quarto ano. --------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaria, também, de informar a Câmara, que se iniciou hoje a entrega de 

mobiliário escolar. É um procedimento que tem um custo de cem mil euros e 

que vai permitir renovar o mobiliário em duas salas de apoio à multideficiência 
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do nosso concelho. A renovação completa dos equipamentos de dezanove 

refeitórios, nomeadamente, na Escola do Infantado, no primeiro ciclo da Escola 

Bartolomeu Dias, na Escola Básica de Montemor, no primeiro ciclo da Escola 

Básica da Bobadela e na Quinta de S. José. Portanto, é uma grande renovação 

que teve início hoje e que vai continuar durante todo o mês de fevereiro. ---------  

Por último, informar que a Autoridade Tributária, finalmente, deu uma resposta 

positiva, à possibilidade de efetuarmos a cobrança coerciva das dívidas de 

rendas e de refeições escolares. Os procedimentos internos já estão a ser 

desenvolvidos, para que se possa utilizar esse mecanismo para a cobrança 

deste tipo de dívidas. -----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, relativamente à 

questão da segurança no nosso concelho, a nossa posição é pública. O senhor 

Presidente e os senhores Vereadores da Coligação Democrática Unitária e do 

Partido Socialista já a conhecem, por isso, não há a necessidade de a estar 

aqui a debater outra vez. No entanto, a questão foi levantada, devido a uma 

notícia em concreto. É que, segundo a “Rádio Renascença”, que é um órgão 

de comunicação social que não costuma ser sensacionalista, os bombeiros de 

Camarate foram atacados quando apagavam os contentores que estavam a 

arder na Quinta Fonte. E foram atacados, porque a polícia ainda não tinha 

chegado lá. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, não é preciso tirar nenhum mestrado, para percebermos, que, se os 

bombeiros chegam primeiro que a polícia e se têm que começar a trabalhar 

sem o seu apoio, é porque a polícia não tem meios, senhor Presidente. Esta 

situação aconteceu no dia vinte e cinco. Portanto, não foi assim há tanto tempo 

quanto isso. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas a questão que aqui se coloca, é que a polícia não tem meios. E eu não 

estou a dizer que estas situações que estão a acontecer em alguns concelhos 

da Área Metropolitana de Lisboa, sejam responsabilidade dos moradores de 

Loures. Não. Muito pelo contrário. Mas é o efeito contágio. A questão que 

estamos aqui a levantar, é que a PSP não tem meios, para tentar evitar que 

este efeito contágio aconteça e continue. ---------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, penso que a situação 

não foi exatamente essa, mas não me cabe estar aqui a prestar mais 

informação neste momento. --------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, voltando, 

novamente, à questão do registo criminal, não percebo como é que a Câmara 

Municipal pode estar um ano a negociar com o Ministério da Justiça. --------------  

Já o ano passado demos essa sugestão, até porque as notas informativas iam 

nesse caminho, ou seja, de dar orientações expressas ao pessoal não docente, 

de que lhes é permitido pedir o registo criminal gratuitamente, tal como já 

acontece com o pessoal docente, que vinha do Ministério da Educação, que 

está inscrito nessa plataforma. -----------------------------------------------------------------  

Portanto, àqueles que estão cá há mais anos, e que não estão inscritos na 

plataforma, dar-lhes orientações, no sentido de se inscreverem e que esta 

negociação seja feita com o Ministério da Educação, pondo assim em 

igualdade de circunstâncias, aqueles que já vinham do Ministério da Educação 

e aqueles que, entretanto, foram selecionados pela Câmara Municipal, no 

sentido de poderem usufruir e ficar em igualdade de circunstâncias, que os 

outros que já lá estavam. ------------------------------------------------------------------------  

Lamento, sinceramente, que estejamos há um ano a negociar com o Ministério 

da Justiça, porque esta situação já devia de ter sido resolvida, porque está a 

colocar, de uma forma muito incómoda, a situação do não cumprimento legal 

desta obrigação que, anualmente, todos os agentes educativos, têm que 

entregar este documento ao seu diretor. ----------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Relativamente à questão levantada pela 

senhora Vereadora Rita Leão, em relação à Urbanização Terraços da Ponte, 

dizer que, no Município, não temos registo de queixas. Existe sim, mas por via 

da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------  

O projeto já foi enviado à Junta de Freguesia, que, efetivamente, nos tem 

ajudado, disponibilizando-se para clarificar alguns moradores. E, naturalmente, 

o que estamos a cumprir, é o projeto que estava aprovado e é por via desse 
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projeto que nós efetuamos o acionamento da caução e é esse projeto que 

estamos a cumprir. --------------------------------------------------------------------------------  

Estamos a avaliar essa questão para ver se há condições de fazer alguma 

deslocalização do parque escolar. ------------------------------------------------------------  

Quanto à questão das papeleiras, é uma questão demasiado específica, não 

tenho agora condições para lhe responder, iremos procurar informação e 

responderemos posteriormente. ---------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador Gonçalo Caroço, no que 

concerne às refeições escolares, o que eu disse, não foi para criar alarido, para 

dizer que não deveremos trabalhar de forma calma, de forma ponderada. Não! 

O que eu estou a dizer, efetivamente, é para se cumprir o contrato. É só isso 

que eu lhe estou a dizer. -------------------------------------------------------------------------  

No número dois, da cláusula três, no prazo da prestação do contrato, refere 

que o contrato renovar-se-á, automaticamente, para o ano letivo seguinte, 

salvo se denunciado por qualquer uma das partes, com aviso prévio, de cento 

e vinte dias. Isto é o cumprimento do contrato, também. Aquilo que eu solicitei, 

e já não é a primeira vez que solicito isto nesta Câmara, é se existe o relatório 

de avaliação à prestação deste serviço. -----------------------------------------------------  

É porque, com base nesse relatório, das duas uma: ou o relatório diz que está 

tudo bem e mantém-se inalterado e não se faz a denuncia do contrato com 

cento e vinte dias, ou, então, há matérias que dão, de facto, alguma 

desconfiança ao Município. Mas isso só o relatório técnico é que nos poderá 

dizer. E essas matérias poderão acionar um novo contrato. ---------------------------  

Senhor Vereador, eu não estou aqui a levantar sobressaltos. Estou a alertar 

para o facto de, a serem cento e vinte dias, salvo erro, será em abril, ter que se 

comunicar a esta entidade, se queremos a denuncia do contrato ou não. Eu só 

solicitei se tinham o relatório. Não estamos aqui a levantar qualquer tipo de 

dúvida. Não estamos a levantar nada disso. O que estamos a questionar, é se 

existe algum relatório de avaliação. Sim ou não? Se já solicitaram esse 

relatório e se vão manter este contrato em vigência, ou se, por via desse 

relatório, vão abrir novo concurso para dar tempo para o próximo ano letivo 

estar tudo em condições. É só isto, senhor Vereador. -----------------------------------  
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A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, não posso deixar de 

intervir, quando um dos temas que tem sido objeto das diferentes intervenções 

das bancadas, aqui no Período de Antes da Ordem do Dia, tem sido a 

segurança. E, como já aqui referi anteriormente, não podemos apregoar uma 

coisa nuns dias, e nos outros fazer uma coisa diferente. -------------------------------  

E se há bancada que tem sido coerente, em matéria de segurança e naquilo 

que é a nossa forma e postura de estar, para com o Ministério da 

Administração Interna, nomeadamente, através do Contrato Local de 

Segurança, que demos bastante exemplo disso, foi esta mesma bancada. ------  

Efetivamente, gostei de ouvir o senhor Vereador Nuno Botelho, exigir ao 

senhor Presidente, que tomasse uma medida para colocar viaturas à 

disposição do policiamento do concelho. Mas é curioso, que o senhor 

Vereador, deixou essa pasta há um ano e meio. Teve a responsabilidade do 

Contrato Local de Segurança, há quatro anos.  -------------------------------------------  

Aliás, existiu, inclusive, durante o mandato anterior, um Protocolo de 

Colaboração com o Ministério da Administração Interna e com uma empresa do 

concelho, no qual, efetivamente, estavam cedidas viaturas às forças de 

segurança pública, para fazerem policiamento de proximidade. E, portanto, 

acho estranho, agora, porque mudou o figurino, dizer-nos outra coisa. ------------   

Senhor Vereador, na minha opinião, fazer política, é fazer política com 

coerência. E defendermos, independentemente das circunstâncias, sempre as 

mesmas coisas. Por isso, é que esta bancada diz hoje, conforme já disse em 

diferentes momentos, que é possível ao senhor Presidente, basta haver 

vontade política, ter viaturas que são propriedade do Município, ou em regime 

de aluguer de longa duração, e que estejam protocoladas para estar em 

utilização das forças de segurança pública, mantendo-se, naturalmente, na 

esfera do Município.  ------------------------------------------------------------------------------  

Isto é possível! Há outras Câmaras que o fazem. Aliás, no concelho, já tivemos 

exemplos de Freguesias que o fizeram, e bem, e é reconhecida como uma 

forma de pro-atividade. É aquela que nós subscrevemos e é aquela que 

reiteramos que deverá de ser seguida no concelho de Loures, porque nós 

sabemos que os recursos são escassos para todos, e sabemos que o 
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Ministério da Administração Interna, infelizmente, não vai ter cá no concelho, o 

número de viaturas que gostaríamos que lhes era, naturalmente, exigido. --------  

Bem sei que o senhor Presidente me vai dizer que a responsabilidade é deles. 

Mas é aquilo que nos distingue. E enquanto a palavra que os senhores elegem, 

é a palavra reivindicar. A palavra que nós elegemos, é a palavra “cooperar”. 

Portanto, estamos cá para cooperar com os diferentes organismos, neste caso, 

da Administração Central, para encontrar as melhores soluções para colocar à 

disposição das populações. Ao contrário, pelos vistos, quer de uns, quer de 

outros, que gostam mais da palavra reivindicar. ------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, relativamente à Moção 

apresentada pelo Partido Social Democrata, a propósito da República da 

Venezuela, vou começar por tecer algumas breves considerações sobre o 

assunto. Nós, de facto, vivemos num mundo muito estranho. E vivemos num 

mundo muito estranho, em que a “coisa” é confundida com o seu contrário e 

em que nos é dito que o preto é branco e que o branco é preto. ---------------------  

E digo isto, porque, olhando para os termos da Moção dos senhores 

Vereadores, aquilo que se conclui, é que vão ser necessárias eleições livres e 

democráticas na Venezuela. Mas é que na Venezuela, houve eleições livres e 

democráticas, de acordo com a Constituição, todos os anos em que isso se 

impunha. Umas vencidas pelo presidente do atual partido e outras em que o 

partido do atual presidente foi derrotado. Portanto, houve aceitação dos 

resultados eleitorais, por parte de quem governa a Venezuela, que reconheceu, 

por exemplo, a vitória da oposição para o congresso e em várias regiões. 

Portanto, basicamente, creio que estamos perante um quadro de eleições livres 

e democráticas, aliás, acompanhadas por observadores internacionais, onde 

houve várias pessoas da União Europeia, e onde, inclusivamente, o sistema 

eleitoral foi elogiado, por uma pessoa tão distante de ter qualquer tipo de 

simpatias pelo partido que está no poder na Venezuela, como o ex-Presidente 

dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter, que considerou que o sistema 

eleitoral venezuelano, é dos melhores, se não mesmo o melhor, que existe no 

mundo, do ponto de vista da possibilidade das pessoas votarem rapidamente e 

os resultados serem conhecidos e haver transparência em relação ao 
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processo. Portanto, não vejo onde é que sejam necessárias eleições livres e 

democráticas na Venezuela, num contexto como este. ---------------------------------  

Bem, e depois, é-nos dito uma coisa extraordinária. É que quem exige eleições 

livres e democráticas, e com quem devemos estar solidários, é alguém que se 

autoproclamou presidente, o que é um ato de grande e elevada “democracia”, e 

dá um bom ensinamento, em relação àquilo que deve ser a democracia, que é 

alguém que se proclama presidente, exigir eleições livres. Isso é extraordinário, 

diria eu. Quer dizer, não é bem a mesma coisa, que ter um presidente que é 

eleito com menos votos do que os seus adversários, que é o principal 

protagonista desta exigência, que é o Presidente Donald Trump, que ganhou 

umas eleições para a presidência dos Estados Unidos da América, com menos 

votos do que a pessoa que ficou em segundo lugar, nestas eleições 

presidenciais. O que é, também, uma coisa verdadeiramente estranha de 

compreender. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, fala-se de comportamento tirânico. Bem, comportamento tirânico 

porquê? Porque se aceitou o resultado das eleições, nomeadamente, para as 

regiões e também para a Assembleia Nacional, em que a oposição saiu 

vitoriosa no último ato eleitoral? ---------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Botelho, eu creio que é preciso nós termos, também, 

sentido de estado, naquilo que vamos dizendo, independentemente das 

simpatias ou das antipatias que temos, com quem governa a Venezuela. É 

bom, como os senhores Vereadores dizem, e bem, que nos lembremos, que há 

um conjunto de cidadãos portugueses, umas centenas de milhar, que vivem na 

Venezuela. E eu não sei se a melhor forma de defender os interesses dos 

cidadãos portugueses ou luso-descendentes que vivem na Venezuela, é 

estarmos aqui a tomar posição, sobre um problema que tem que ver, 

manifestamente, com uma questão interna, e que têm que ser os 

Venezuelanos a dirimir e a resolver, e não propriamente, países e potências 

estrangeiras, ou, até, a União Europeia, como ouvimos esta semana que 

passou, de forma absolutamente extraordinária, a dar um prazo a um país livre 

e soberano, que tem uma constituição, para realizar eleições no seu próprio 

país. O que é uma coisa que, convenhamos, em termos de ensinamento 

democrático, fica muito longe daquilo que se esperava de uma instituição que, 
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muitas vezes, se autoproclama, como um modelo para o mundo, como é o 

caso da União Europeia.  ------------------------------------------------------------------------  

Portanto, há aqui qualquer coisa, porque, de facto, como eu dizia no princípio, 

vivemos num mundo estranho, em que se confunde a “coisa”, com o seu 

contrário. E era bom que todos nós pensássemos um bocadinho relativamente 

a esta matéria. --------------------------------------------------------------------------------------                           

Por último, dizer que acho extraordinário, que haja alguém no mundo, que se 

arroga no direito de admitir, que, para lidar com o problema venezuelano, todas 

as soluções são possíveis, entenda-se, também, se admite a intervenção 

militar, fazendo de um país soberano, num continente onde os Estados Unidos 

estão situados, uma espécie de quintal das traseiras, que, a qualquer 

momento, quando se portam mal, ou não se portam de acordo com aquilo que 

é a opinião prevalecente por parte da presidência norte-americana, correm o 

risco de ser invadidos. “Coisa”, aliás, recorrente, durante todo o século vinte, 

como todos nós, seguramente, estaremos recordados, nomeadamente, 

aqueles que se interessam por história. -----------------------------------------------------  

Relativamente a outras questões, nomeadamente, à atividade municipal, dizer 

que vão ter lugar algumas ações no âmbito do Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude, para as quais gostaria de chamar a atenção dos 

senhores Vereadores. E a primeira, tem a ver com os espetáculos de teatro, 

orientados para as escolas, que estão neste momento a decorrer. Serão 

realizadas sete sessões destinadas às escolas secundárias do concelho, numa 

iniciativa que procura pôr em evidência, a figura de José Saramago e da sua 

obra. Haverá, aliás, também, um espetáculo destinado ao público em geral, no 

próximo dia um, no Museu da Cerâmica em Sacavém, para a população 

extraescolar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, igualmente, que será inaugurado no dia dois de fevereiro, na Galeria 

Municipal Vieira da Silva, uma exposição de artes plásticas, de uma artista de 

renome e projeção nacional, a Sofia Bessa, que nos honra aqui com a 

realização desta exposição, que será a maior exposição de artes plásticas, que 

iremos levar a cabo, no ano dois mil e dezanove. ----------------------------------------  

Dizer que se iniciaram, e vai para a sua terceira edição, as provas 

“Coletividades do Concelho de Loures”, integradas no Troféu “Corrida das 
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Coletividades”. A próxima será no Catujal, promovida pela Associação 

Desportiva Catujalense, que vai levar a cabo o corta mato, naquele espaço. ----  

Queria chamar, igualmente, a atenção, para a programação “Música em SI 

Maior”, na área da programação musical, cujo próximo grande espetáculo terá 

lugar na Igreja Matriz de Loures. Será um concerto de música de Câmara, com 

um “Ensemble” da Orquestra Metropolitana de Lisboa, para o qual queria 

convidar os senhores Vereadores. ------------------------------------------------------------  

Permitia-me, ainda, destacar, duas ou três iniciativas, uma delas, relativamente 

ao Departamento de Ambiente, dizendo que prossegue a programação do “Há 

vida em Montachique”. Assim, no próximo dia dois de fevereiro, haverá uma 

atividade no Parque do Cabeço de Montachique, onde se irá pôr em evidência, 

as histórias que as pedras nos contam. Ou seja, a geologia e a leitura que 

podemos fazer da evolução na terra. Portanto, uma iniciativa pedagógica e 

ambiental, a partir da leitura que podemos fazer das rochas existentes no 

parque e aquilo que elas no revelam, relativamente ao passado longínquo do 

nosso planeta. --------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, igualmente, que estão em curso, um conjunto alargado de operações de 

limpeza de resíduos de construção e demolição, entre outros, em várias zonas 

do concelho, em particular no Prior Velho, em Camarate, em Frielas, em Santo 

António dos Cavaleiros e na estrada municipal quinhentos e um, entre Unhos e 

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

Trata-se da remoção de lixeiras e montureiras que têm vindo a surgir em vários 

espaços. Por isso, estamos numa operação de limpeza bastante exigente para 

os nossos trabalhadores e para o nosso equipamento, mas que é, 

absolutamente, necessária, que venha a ser feita. ---------------------------------------  

Igualmente, dizer que estão em curso um conjunto de trabalhos de 

desobstrução de linhas de água. Neste momento, estão concluídas as 

intervenções na ribeira das Romeiras, em Vila de Rei, Bucelas, na ribeira do 

Boição e na ribeira do Juncal, na Chamboeira. Está, ainda, em curso, a 

intervenção na ribeira da Pipa, em Vila de Rei, Bucelas. Portanto, uma ação 

bastante determinada na desobstrução das linhas de água na Freguesia de 

Bucelas, que é o maior risco, em termos de de proteção civil, como todos nós 

sabemos, que é o das cheias. E manter as linhas de água livres e 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
32/160 

 
 
                                                                                                                                      30ª Reunião Ordinária - 2019-01-30 

 
 
 

desimpedidas, em situação de pluviosidade, é algo que se impõe nesta altura 

do ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Apenas para esclarecer a senhora 

Vereadora Sónia Paixão, que para haver uma negociação, tem que haver duas 

partes. Mas se uma não comparece, fica difícil. E se essa pro-atividade que a 

senhora Vereadora referiu há pouco, que era importante que nós tivéssemos, 

também houvesse por parte do Governo, talvez fosse uma boa solução. ---------  

É porque já houve vários ofícios que nos chegaram, seguiu agora um último 

para eles, portanto, que nos digam que sim ou que não. É só uma questão de 

dizerem se essa opção está ou não disponível. Porque até agora não disseram 

nada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, queria esclarecer isto, para ficar claro o que é que se passa no 

concreto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhora Vereadora Sónia Paixão, 

relativamente ao Contrato Local de Segurança, ao contrário do que disse, o 

Partido Social Democrata não mudou a sua opinião. E todo o seu discurso, 

quem o devia de fazer, era o senhor Primeiro Ministro. ---------------------------------  

É porque foi o senhor Primeiro Ministro que, em junho de dois mil e dezasseis, 

assinou, com pompa e circunstância, o início do processo do Contrato Local de 

Segurança de segunda geração, que eram para ser implementados em cinco 

meses e já passaram dois anos.  --------------------------------------------------------------  

Portanto, senhora Vereadora, permita-me que lhe diga, que as suas palavras, 

nem sequer merecem mais nenhum comentário. É que o senhor Ministro da 

Administração Interna, quer fazer o Contrato Local de Segurança, mas sem 

viaturas. Mais, sabe o que é que a PSP diz sobre isso? Diz que não aceita 

fazer o Contrato, porque não está previsto viaturas. -------------------------------------  

Portanto, senhora Vereadora, mandar para este lado, a ideia que nós é que 

não queremos o Contrato Local de Segurança? Não, senhora Vereadora. O 

seu Governo é que não quer. O seu Governo é que anuncia e não o 

implementa.------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhora Vereadora, era muito fácil para mim, dizer que a culpa é deste 

Executivo. Mas não é. É mesmo do vosso Governo. E não vou tecer mais 

comentários, sobre as suas considerações sobre esta matéria. ----------------------  

Senhor Presidente, senhor Vice-Presidente, eu nunca pus em causa o sistema 

eleitoral venezuelano. E se o Jimmy Carter acha que é um sistema eleitoral 

extraordinário, então que o implemente nos Estados Unidos. Aliás, ele não é 

muito diferente do português. Basta ver que quem está no Governo, é quem 

também teve menos votos. ----------------------------------------------------------------------  

Tudo é possível em democracia, desde que esteja previsto. E nos Estados 

Unidos, está prevista uma fórmula de eleição do presidente, que permite que 

isto aconteça. Agora, ninguém pôs em causa, se as eleições nos Estados 

Unidos, foram ou não democráticas. Que foram influenciadas, foram. Isso todos 

vimos. Agora, se foram ou não democráticas, já é outra questão. -------------------  

Senhor Vice-Presidente, o senhor acha que defender os interesses dos 

portugueses, é estarmos sossegados. O problema é que muitos empresários, 

já foram presos por serem proprietários e empresários. Porque o senhor 

Presidente da República da Venezuela, achou que eles tinham que vender os 

produtos abaixo do preço de custo. Portanto, veja bem como é que está a 

democracia na Venezuela. ----------------------------------------------------------------------  

Mais, senhor Vice-Presidente, veja como é que a democracia funciona tão 

bem, que já fugiram de lá, quase dois milhões de pessoas. Aliás, permita-me 

alguma ironia, as pessoas gostam tanto daquele “paraíso”, que vão fazer 

turismo para outros países, mas depois não voltam. ------------------------------------  

Mais, senhor Vice-Presidente, ao contrário do que o senhor disse, o atual 

presidente interino autoproclamou-se, porque a Constituição Venezuelana o 

permite. Basta lê-la. Agora, podemos é considerar, que os motivos que lá estão 

escritos, não se adequam à proclamação.  -------------------------------------------------  

Senhor Presidente e senhor Vice-Presidente, o que Portugal e a União 

Europeia estão a fazer, mais Portugal, não é mais do que um ato patriótico com 

os portugueses. É um ato, primeiro, de salvação daquele povo, mas mais 

importante, é a salvação dos portugueses e luso-descendentes que lá vivem. --   
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Aliás, na minha opinião, acho que a posição do Governo, sendo moderada, 

poderia ter ido um bocado mais longe. Mas, de certeza, que nos próximos dias, 

vai, porque já vimos que o ex-Presidente da Venezuela não quer sair do poder.  

Senhor Vice-Presidente, eu falei com um camarada seu, que me dizia que tinha 

deixado de olhar para o Nicolás Maduro, quando ele teve o misticismo de falar 

com o “anjo” Hugo Chávez. Portanto, é este nível que está a Venezuela. É 

porque o Nicolás Maduro fala com “fantasmas”. ------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, não queria 

deixar de referir, completando um pouco a intervenção do senhor Vereador 

Gonçalo Caroço, que aquilo que nós também recomendámos, foi que dessem 

ouvidos àquilo que o próprio Ministério da Educação já vem dizendo, que é de 

recomendar aos assistentes operacionais e aos assistentes técnicos, que se 

inscrevam na plataforma do Ministério da Educação, tal como aos outros que lá 

estavam inscritos e que já vinham do Ministério da Educação, para ficaram em 

igualdade de circunstâncias. --------------------------------------------------------------------  

Portanto, se a Câmara o fizer, não tem que pedir autorização ao Ministério da 

Educação para o fazer. Tem, obviamente, é que informá-lo, que o está a fazer. 

Mas era importante que o fizesse. ------------------------------------------------------------  

Relativamente à Moção, gostaria de dar duas notas: a primeira, é que, 

obviamente, somos sensíveis àquilo que é considerado. Efetivamente, o mundo 

já não é o que era e quando nos confrontamos com um país, onde os seus 

habitantes e emigrantes estão a sofrer, obviamente, não podemos deixar de 

estar solidários e assumirmos, claramente, a posição que a União Europeia 

tem vindo a tomar, desde há alguns anos.  -------------------------------------------------  

A segunda, dizer que não estamos totalmente de acordo com o segundo 

parágrafo. Julgamos que não é ao presidente interino, que incumbe marcar 

eleições antecipadas. Só ao Presidente da Assembleia Municipal Interino. Mas, 

se calhar, incumbe aos Órgãos Institucionais da Venezuela que assim o façam, 

na medida em que temos um povo que, efetivamente, está a sofrer, vive 

momentos dramáticos, e onde há cerca de trezentos mil portugueses que 

também fazem parte deste processo. Por isso, não podíamos deixar de estar 

mais solidários com este tipo de posição. ---------------------------------------------------  
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Por outro lado, exortar, obviamente, aquilo que a União Europeia tem vindo a 

fazer, e que está a fazer neste momento, incentivando e motivando um 

processo de transferência pacifico, perante, efetivamente, uma tendência 

totalitária, que se está a viver naquele país. ------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Botelho, estava a 

ouvir o senhor Vereador António Marcelino e estava a lembrar-me de ter 

participado, há uns anos atrás, numa iniciativa de deposição de uma coroa de 

flores na estátua de Simão Boliver, na Avenida da Liberdade, com o então 

Primeiro Ministro de um Governo do Partido Socialista e com o então 

Presidente da República Bolivariana, da Venezuela Hugo Chávez. -----------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vereador António Marcelino, 

pelo que percebi da sua intervenção, o senhor Vereador propõe alterar no 

ponto dois, em vez de “(…) Exortar o presidente interino Juan Guaidó (…)”, 

para “(…) Exortar as forças jurídicas Institucionais da Venezuela (…)”. É isso? 

Por nós tudo bem, senhor Presidente. Fazemos, então, essa alteração. ----------  

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Senhor Presidente, se assim for o 

entendimento da bancada do Partido Social Democrata, que foi quem propôs a 

Moção, sugeríamos que o ponto dois ficasse “(…) Exortar os órgãos 

institucionais da Venezuela para um processo democrático, com o apoio da 

comunidade internacional e a União Europeia para dar início a um processo 

político pacífico e livre, respeitando a constituição da Venezuela, para um 

normal funcionamento das suas instituições democráticas. (…)”. --------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Se há acordo do Partido Social Democrata 

para esta formulação, passemos à votação da Moção. ---------------------------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES REFERENCIADAS, A 

MOÇÃO SUBORDINADA AO TEMA “PELA CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 

LIVRES E DEMOCRÁTICAS NA REPÚBLICA DA VENEZUELA”, 

APRESENTADA PELA SRA. VEREADORA E PELOS SRS. VEREADORES 
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DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO 

DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 60/2019, FICOU COM A REDAÇÃO 

SEGUINTE: -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“- A Venezuela atravessa mais um capítulo difícil na sua história, o povo 

venezuelano tem sido a constante vítima da incapacidade e da falta de espírito 

democrático dos seus líderes que centram a sua atuação na busca da 

perpetuação no poder. ----------------------------------------------------------------------------  

- Em maio de 2018, Nicolas Maduro foi reeleito para presidente num ato 

eleitoral controverso e duvidoso, não reconhecido pela oposição e por grande 

parte da comunidade internacional. -----------------------------------------------------------  

- Nicolas Maduro com o seu regime ditatorial e autoritário mergulhou a 

Venezuela numa grave situação socioeconómica, de hiperinflação, de 

insegurança, de escassez de produtos básicos, de censura à imprensa e 

repressão aos cidadãos. -------------------------------------------------------------------------  

- Juan Guaidó, autoproclamou-se presidente interino da Venezuela, tendo sido 

já reconhecido por vários países dos cinco continentes, organizações nacionais 

e internacionais. ------------------------------------------------------------------------------------  

- A Assembleia Nacional deliberou a ilegitimidade de Nicolas Maduro no cargo 

de presidente, Maduro exibindo o seu comportamento tirânico, recusou aceitar 

a deliberação, desrespeitando os poderes constitucionais da Assembleia 

Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Neste momento cerca de 300 000 portugueses ou lusodescendentes, que 

residem na Venezuela têm as suas vidas em suspenso, em que a única certeza 

que têm é a incerteza em que vivem. --------------------------------------------------------  

Com base nos considerandos expostos, a Câmara Municipal de Loures, na 30ª 

reunião ordinária de 30 de janeiro de 2019, delibera: ------------------------------------  

1) Condenar todos os atos irresponsáveis perpetrados por Nicolas Maduro 

contra o povo venezuelano. -----------------------------------------------------------------  

2) Exortar os órgãos institucionais da Venezuela para um processo 

democrático, com o apoio da comunidade internacional e a União Europeia 

para dar início a um processo político pacífico e livre respeitando a 
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constituição da Venezuela para um normal funcionamento das suas 

instituições democráticas. (...)” -------------------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SENHORA 

VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. --------------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, O SENHOR VICE-PRESIDENTE E 

OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, 

VOTARAM CONTRA. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

PONTO DOIS – ATA DA 27 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.12.05 -------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR, NUNO MIGUEL RIBEIRO VASCONCELOS 

BOTELHO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO, POR NÃO TER ESTADO 

PRESENTE NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA ----------------------------------  

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

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

PONTO TRÊS – ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2018.12.19 -------------------------------  

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

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

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

OS VEREADORES, SENHORES, TIAGO FARINHA MATIAS E ANTÓNIO 

MANUEL LOPES MARCELINO E A VEREADORA, SENHORA SÓNIA 
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ALEXANDRA DA SILVA PAIXÃO DOS SANTOS BERNARDO LOPES, NÃO 

PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES 

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

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

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

 PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 24/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVA A RECURSO 

HIERÁRQUICO INTERPOSTO POR TRABALHADOR DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM SETE VOTOS A FAVOR E QUATRO VOTOS EM BRANCO -----------------  

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

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

--- Eram dezasseis horas e vinte e cinco minutos quando a reunião foi 

interrompida tendo recomeçado às dezasseis horas e quarenta minutos. --  

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

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

 PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 25/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 1ª ALTERAÇÃO 

AO ORÇAMENTO 2019 E OPÇÕES DO PLANO 2019-2022 -------------------------  

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

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

A. Os documentos previsionais da Camara Municipal, para a quadriénio 2019-

2022, foram elaborados em setembro/outubro de 2018; ----------------------------  

B. De acordo com a atual execução orçamental existe a necessidade de se 

proceder a reajustamentos nas classificações e dotações do Orçamento 

2019 e Opções do Plano 2019-2022, das quais se destacam as seguintes 

rubricas: Reparação de beneficiação de edifícios camarários; Palácio 

Barroco (contenção das estruturas); edifício 4 de Outubro; repavimentação 

de arruamentos de acesso à A8 em Frielas; fiscalização e coordenação de 

segurança das obras; substituição de juntas de dilatação;  Escola básica do 
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Alto da Eira - remodelação do logradouro; aquisição de produtos alimentares 

para o Refeitório Municipal; ------------------------------------------------------------------  

C. A autarquia no final do ano de 2018 obteve parecer positivo relativo ao 

projeto “RU:URBAN – Programa Urbact III, sendo à data necessário adequar 

o orçamento Municipal à sua previsível execução; -----------------------------------  

D. As obrigações da Câmara Municipal relativas ao financiamento da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), no âmbito do Programa de Apoio à Redução 

Tarifária, assim como o exercício das competências de Autoridade de 

Transportes da Área Metropolitana de Lisboa, na melhoria da oferta de 

serviço e extensão da rede, é necessário harmonizar a dotação do 

orçamento à classificação económica correta; -----------------------------------------  

E. Os reforços propostos são compensados com diminuições das dotações de 

outros projetos de não execução imediata que serão reforçados, numa 

próxima modificação orçamental permitindo manter os objetivos definidos na 

Grandes Opções do Plano para 2019/2022. --------------------------------------------  

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

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

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

A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, seja aprovada a 1ª Alteração ao 

Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022, (…)” ----------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Alteração visa 

recompor dotações que têm a ver com o avanço mais rápido de obras e de 

procedimentos, que levam a que algumas destas dotações tenham que ser 

reforçadas e não tenhamos que esperar pela Revisão Orçamental e a 

integração do saldo. Naturalmente, as rubricas de onde se vão retirar as 

verbas, serão recompostas com a inclusão do saldo.  ----------------------------------  
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Também de acordo com o que foi aprovado no Orçamento do Estado, alterar o 

que é necessário, em função do facto de, nas transferências para o Município, 

ser retida à cabeça, a verba a transferir para a Área Metropolitana e não por 

transferência nossa, como tínhamos previsto no Orçamento.  ------------------------  

Há, depois, um conjunto de outras pequenas alterações, designadamente, 

recursos humanos e outras, que me dispensaria, neste momento, de enunciar.  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a este 

ponto, gostaria de dar duas notas. A primeira, nas aquisições de bens de 

capital, nomeadamente, nas páginas dezanove, vinte e um e vinte e dois, vejo 

que há uma reprogramação efetiva de algumas aquisições para o ano dois mil 

e vinte, que passo a explicar: na rubrica “Obras de Reconversão de Iniciativa 

Municipal”, há uma diminuição efetiva de seiscentos e dez mil e setenta e nove 

euros, assim como na rubrica “Praça da República”, começando, depois, a 

haver as inscrições e reprogramações para o ano seguinte, nomeadamente, 

intervenções em arruamentos do concelho e a repavimentação do Bairro Alto 

da Casa Branca. Ou seja, um conjunto significativo de valores, onde existe uma 

reprogramação já em janeiro, para o ano seguinte.  -------------------------------------  

Portanto, gostaria de saber, se é por algum motivo em especial, se é por 

dificuldades no planeamento, ou por incapacidade na execução? -------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não é isso. É aquilo que 

eu acabei de referir há pouco. Estamos a retirar verba, para reforçar as rubricas 

que estão a ter andamento mais rápido do que tínhamos previsto. Rubricas que 

tencionamos executar este ano, mas que, neste momento, se veem um pouco 

diminuídas. E quando “fizermos” a Revisão Orçamental, estes valores serão 

repostos. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Portanto, trata-se, apenas, de uma gestão dentro de várias obras, para reforçar 

aquelas que estão mais adiantadas, sem prejuízo de, em abril, termos a 

recomposição destas rubricas com as verbas que estavam ou outras que sejam 

necessárias. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, nós, naturalmente, 

que percebemos, que num Orçamento com a complexidade do da Câmara, 

cujo valor é de cento e trinta e três milhões de euros, que haja a necessidade, 

naturalmente, de, ao longo do ano, fazer Alterações Orçamentais.  -----------------  

No entanto, o que temos maior dificuldade em entender, é que num Orçamento 

que foi aprovado há cerca de um mês e meio, passado um mês e meio, se 

venham a fazer alterações que, do nosso ponto de vista, são alterações de 

fundo, e que permitem antever que, na sua execução, e aquando a sua 

submissão à apreciação da Câmara, terá havido alguma dificuldade de 

planeamento, que gostávamos de perceber. -----------------------------------------------  

Portanto, gostávamos de perceber o que é que se alterou no entretanto, para 

ter havido alterações tão significativas? -----------------------------------------------------  

E referindo aqui algumas, por exemplo, na página trinta e dois, na rubrica zero, 

setenta, onze, zero, zero, dois, “Outro”, que tinha uma dotação de cinco mil 

euros, pede-se agora um reforço de cento e oito mil, duzentos e quinze euros. -  

Noutra rúbrica a seguir, “Locação de Outros Bens e Serviços”, tinha uma 

dotação de cinquenta mil euros, pede-se agora um reforço de cento e quarenta 

e cinco mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------  

A seguir, na rubrica “Instalações de Serviços”, com uma dotação de setecentos 

e cinquenta e quatro mil e noventa e um euros, pede-se um reforço de 

oitocentos e trinta e dois mil, cento e vinte e cinco euros. ------------------------------  

Mais a baixo, na rubrica “Estudos, Parecer, Projetos e Consultadoria”, que é 

uma rubrica já com uma dotação significativa, de trezentos e quarenta e quatro 

mil, quinhentos e dezanove euros, um reforço de setenta mil euros. ----------------  

Na página trinta e quatro, agora na parte que diz respeito à receita, em que se 

perspetivava uma receita de “Aluguer de Equipamento”, que, ao que 

conseguimos apurar, terá a ver com sistemas de informação geográfica, 

perspetivava-se uma receita de cinquenta mil euros, perspetiva-se agora uma 

receita de mais cento e quarenta e cinco mil. ----------------------------------------------  

Na rubrica “Estudos Técnicos Especializados”, perspetivava-se trezentos e 

quarenta e quatro mil, quinhentos e dezanove euros, mais setenta mil euros. ---  

Não podemos deixar, também, de referir, as comemorações do “25 de Abril”. É 

que, quando na última reunião de Câmara, se punha em causa, trinta e cinco 
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mil euros, em termos de apoio às IPSS – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, agora, para as referidas comemorações, quando se tinha 

cinquenta mil euros de dotação orçamental, se proponha um reforço de mais 

quinhentos mil euros. -----------------------------------------------------------------------------  

Ainda em termos de investimento, na página trinta e seis, o “Monumento ao 25 

de Abril”, que tinha uma dotação de setenta e cinco mil euros, passa a ter uma 

dotação de cento e oitenta e quatro mil e quinhentos euros. --------------------------  

Portanto, temos alguma dificuldade em entender, que, decorridos um mês e 

meio após a aprovação do Orçamento, estejamos a falar de alterações com 

alguma profundidade. Assim, gostaríamos de perceber, o que é que se alterou 

neste curto espaço de tempo, que justifique as alterações que estão aqui a ser 

propostas hoje, ao Orçamento desta Câmara? --------------------------------------------  

Eram estas, portanto, as questões que queríamos colocar, e tentar perceber a 

razão deste tipo de situações, não terem sido previstas no Orçamento que foi 

aqui submetido, há um mês e meio, à aprovação da Câmara. ------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não há alterações de 

fundo no Orçamento. O que há, é a gestão de várias rubricas, procurando 

reforçar aquelas que andaram mais rápido e, a seu tempo, como já respondi ao 

senhor Vereador Nuno Dias, recompor aquelas que são reduzidas. ----------------  

Dizer-lhe, também, que não temos o Orçamento apenas há um mês e meio e 

que também não temos nenhuma alteração de fundo, em relação aos projetos. 

O Plano de Atividades mantém-se o mesmo, não há novas rubricas, não é 

nada disso, o que há é ritmos diferentes entre cada projeto. --------------------------  

Dizer, ainda, senhor Vereador, que o Orçamento foi fechado, em termos 

técnicos, no final de setembro, havendo, depois, um período de negociações, 

em que o fundamental das rubricas, já não foi alterado. Portanto, é natural que, 

desde essa altura até agora, algumas tenham andado em velocidades 

diferenciadas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, não é estranho, haver, neste momento, uma Alteração Orçamental, 

porque ela deriva de alterações de circunstâncias que são normais na gestão 

do Orçamento Municipal e não há nenhuma alteração de fundo, repito. -----------  
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Quanto às dotações referentes ao “25 de Abril”, que referiu, queria salientar 

que a primeira é feita com uma adaptação interna dentro do próprio 

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, porque é retirada de outra 

rubrica, para reforçar a comemoração do “25 de Abril”. ---------------------------------  

No que diz respeito ao monumento, este reforço tem uma razão muito 

concreta. É que nós tínhamos previsto uma verba que considerávamos 

adequada para a encomenda a um artista de grande referência, em termos de 

monumentos públicos, cuja verba considerávamos adequada, e este reforço é 

consequência do facto de termos decidido, que é o próprio e pelos seus meios, 

que vai proceder à implantação do monumento, que é uma coisa bastante 

complexa e onerosa. E é isso que justifica o aumento desta verba, porque a 

Câmara deixa de ter essa responsabilidade, a que teria que acorrer com 

empreitadas de rubricas genéricas que aqui temos, e passa a estar do lado do 

artista, a responsabilidade de também contratar os meios necessários para a 

implantação do monumento, que é uma matéria, como verão, bastante 

complexa. E é isso que justifica este acréscimo. ------------------------------------------  

Senhores Vereadores, penso que respondi às questões que foram colocadas. -  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA. VOTARAM CONTRA, A SENHORA VEREADORA E OS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------  

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

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

-----------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO -----------------------------------  

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o nosso voto, é em 

coerência, com a votação que tivemos, aquando a votação do Orçamento. ------  
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 PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 26/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CONSOLIDAÇÃO 

DEFINITIVA DA MOBILIDADE INTERCARREIRAS OU INTERCATEGORIAS, 

NA CARREIRA/CATEGORIA ATUAL --------------------------------------------------------  

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

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

A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-se em mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias; -----------------------------------------------------------  

B. O tempo de exercício das funções atualmente desempenhadas é superior à 

duração do período experimental estabelecido para a respetiva carreira; ------  

C. As funções exercidas atualmente correspondem a necessidades 

permanentes dos serviços e os respetivos postos de trabalho encontram-se 

previstos no mapa de pessoal; -------------------------------------------------------------  

D. Se verifica a conveniência para o interesse público, designadamente a 

economia, a eficácia e a eficiência; -------------------------------------------------------  

E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as condições previstas no artigo 

99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualizada.  -----------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 99.º-A da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua versão atualizada, a consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias, na carreira/categoria atual, com efeitos a 01 

de fevereiro de 2019, dos seguintes trabalhadores: --------------------------------------  

Nome Categoria de origem Categoria atual 

Ana Teresa dos Santos Morais Margaça 

Marques 
Assistente Operacional Técnico Superior 

Cátia Sofia Lopes Santos  Assistente Operacional Técnico Superior 

Cecília Filomena Costa Jesus Assistente Operacional Técnico Superior 

Célia Maria Gomes Santos Alves  Assistente Operacional Técnico Superior 

Elsa Maria Antunes Costa Paulo Domingos Assistente Técnico Coordenador Técnico 
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(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, não conseguimos 

analisar este processo, uma vez que ele não está muito completo. Ou seja, 

gostaríamos de perceber, em concreto, onde é que estes funcionários 

trabalham, uma vez que não está lá referido, bem como as propostas 

justificativas dos dirigentes, em relação a estas alterações. ---------------------------  

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

O VEREADOR, SR, GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, poderemos 

confirmar se esses elementos não estavam no processo que foi distribuído. -----  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Não estavam, senhor Vereador. ---------  

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

O VEREADOR, SR, GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, então se não 

estavam, faremos chegar, posteriormente, de modo a terem toda a informação 

… -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Gonçalo Caroço, 

desculpe interrompe-lo, mas é para dizer que o processo estava disponível 

para consulta. Não estava era carregado na base, porque era uma 

documentação muito volumosa e, como é habitual em todos os processos que 

vêm à Câmara, com um determinado volume, carrega-se a informação 

essencial, que é o que a nossa aplicação sustenta, e há a disponibilidade para 

Cardoso 

Liliana Vieira Correia Soares Assistente Operacional Técnico Superior 

Paula Cristina Dias Lourenço Cardoso Assistente Técnico Técnico Superior 

Tânia Isabel Valente Pereira  Assistente Operacional Técnico Superior 
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a consulta de todos os processos. Ou seja, é à semelhança dos processos da 

área do urbanismo, mas neste caso, também era um processo muito volumoso.  

Portanto, senhor Vereador Nuno Botelho, não há outra maneira de 

disponibilizar. É esta. -----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, comecei por dizer 

que nós não tivemos a possibilidade de ver o processo completo. Mas acho 

que é possível fazer um resumo do local onde as pessoas estão. É porque não 

se consegue perceber qual é o serviço, nem se são pessoas que entraram no 

Município já com estas habilitações, se as ganharam durante o seu percurso 

profissional aqui na Câmara. É só um pequeno resumo, não é preciso nada de 

extraordinário. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Não sei se o senhor Vereador Gonçalo 

Caroço tem mais alguma informação, mas haverá vários tipos de situações, 

entre as quais, algumas das que acabou de referir, senhor Vereador Nuno 

Botelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR, GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, a informação que 

tenho aqui, e posso disponibilizar o quadro, é que são trabalhadores da DIPE - 

Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo e um da UARH -  Unidade 

Administrativa de Recursos Humanos. Passam a ter outras funções, mas 

mantêm-se nas mesmas Unidades Orgânicas. --------------------------------------------  

Durante o seu percurso na Câmara, aquilo que aconteceu, foi que aumentaram 

as suas habilitações e foi possível começarem a desempenhar outras funções. 

E, por isso, entraram na mobilidade intercarreiras. É isso que está previsto e 

que agora se consolida. --------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Botelho, o que 

acontece nestes casos, é que as pessoas têm as habilitações necessárias e 

desempenham as funções já da carreira para que se propõe que transitem. -----  
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O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, as justificações 

chegam-nos, os locais já não precisamos, já percebemos. No entanto, gostava 

de requerer que nos fossem enviadas as justificações dos dirigentes, o que não 

obsta à votação. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Botelho, o que eu 

sugeria, era que alguém do Gabinete do Partido Social Democrata se dirigisse 

ao serviço que garante o depósito dos documentos, pedisse as cópias que 

entendesse, como é habitual, e fica com essa informação. ----------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, a minha questão 

não tem a ver com a instrução do processo. Dou como boa, a informação que é 

apresentada pelo Departamento de Recursos Humanos e por todos os 

reconhecimentos que aqui estão, destas pessoas que estão em condições de 

ver coroado de êxito, o desejo de mudarem de categoria, a minha pergunta é 

se, neste momento, a Câmara ainda fica com situações destas, pendentes? Se 

sim, fica com quantas e quando é que perspetiva trazer esta matéria, 

novamente, a reunião de Câmara? -----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR, GONÇALO CAROÇO: Senhora Vereadora, temos 

trabalhadores que desempenham outro tipo de funções, em que, a maior parte 

delas, ficaram resolvidas. ------------------------------------------------------------------------  

O que aconteceu aqui, é que foram lançados concursos na mobilidade 

intercarreiras, para outras funções. As pessoas concorreram e, quem ganhou o 

concurso, começou a desempenhar essas novas funções. Portanto, temos 

estes dois tipos de casos. -----------------------------------------------------------------------  

Continuaremos a aplicar o concurso, sempre que houver funções para as quais 

haja trabalhadores internos que possam vir a desempenhá-las. Os que 

concorrerem e que ganharem o concurso, mudarão de categoria por 

mobilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

As outras situações em que há trabalhadores que estão a fazer trabalho fora da 

sua categoria, a maior parte delas foram resolvidas, mas ainda há algumas que 

iremos continuar a trabalhar para resolver. -------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 27/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O RELATÓRIO 

FINAL, A ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DO CONTRATO REFERENTE AO 

PROCEDIMENTO EM AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES, 

CONSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO DE LOURES, O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

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

UNIPESSOAL, LDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL ------------------------  

(PROCESSO Nº 47.612 DCA/2018) ----------------------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures, e pelos 

demais órgãos competentes para contratar das entidades adjudicantes, foi 

lançado o concurso público, em agrupamento do Município de Loures, do 

Município de Odivelas e da Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, 

E.M., Unipessoal, Lda., enquanto entidades adjudicantes, em conformidade 

com o previsto na alínea c), do n.º 1, artigo 16.º, artigos 17.º, 18.º e alínea 

a), n.º 1 do artigo 20.º, e 39.º todos do Código dos Contratos Públicos, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 

com publicitação no Diário da República e no Jornal Oficial da União 

Europeia, desenvolvido sob o n.º de processo 47612/DCA/2018, com vista à 

celebração de contrato para a aquisição de gás natural pelo Município de 

Loures, pelo Município de Odivelas e pela Gesloures – Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., contrato esse válido pelo 

período de 2 (dois) anos e com início de produção de efeitos pretendido para 

o dia 1 de abril de 2019;  ---------------------------------------------------------------------   

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 
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decorreu, sem que os concorrentes tivessem vindo apresentar quaisquer 

observações ao teor daquele relatório; ---------------------------------------------------  

C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final que se anexa, e que cabe 

submeter à Câmara Municipal de Loures com vista à aprovação do mesmo, 

no que à parte da entidade adjudicante Município de Loures diz respeito, 

sendo certo que a aprovação do referido Relatório Final e da adjudicação 

que se vier a verificar cabe ao órgão competente para contratar de cada uma 

das entidades adjudicantes do procedimento;  -----------------------------------------  

D. De igual forma foi elaborada a minuta do contrato a celebrar pelos serviços 

respetivos do Município de Loures, a qual cabe, igualmente, submeter à 

Câmara Municipal de Loures com vista à aprovação da mesma, no que à 

parte da entidade adjudicante Município de Loures diz respeito, sendo certo 

que também a aprovação da minuta do contrato a celebrar cabe ao órgão 

competente para contratar de cada uma das entidades adjudicantes do 

procedimento; -----------------------------------------------------------------------------------  

E. Dos preços que foram apresentados na proposta que, aqui e a final, se vai 

propor seja ordenada em primeiro lugar e, consequentemente, adjudicada, 

decorre um preço global para as três entidades adjudicantes de 503.060,86€ 

(quinhentos e três mil e sessenta euros e oitenta e seis cêntimos), 

desdobrando-se esse preço no preço parcelar para o Município de Loures de 

137.414,50€ (cento e trinta e sete mil quatrocentos e catorze euros e 

cinquenta cêntimos), para o Município de Odivelas de 116.384,74€ (cento e 

dezasseis mil e trezentos e oitenta e quatro euros e setenta e quatro 

cêntimos) e para a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. de 249.261,62€ (duzentos e quarenta e nove mil duzentos 

e sessenta e um euros e sessenta e dois cêntimos). Aos preços referidos 

acrescem as componentes de custo não sujeitas à concorrência e os 

impostos respetivos; ---------------------------------------------------------------------------  

F. Tendo sido fixado no procedimento, abarcando as necessidades do conjunto 

das três entidades adjudicantes, o preço base de 625.395,50€ (seiscentos e 

vinte e cinco mil trezentos e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos), e 

sendo o preço da proposta a adjudicar no montante global de 503.060,86€ 

(quinhentos e três mil e sessenta euros e oitenta e seis cêntimos), constata-
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se uma redução global de €122.334,64 (cento e vinte e dois mil trezentos e 

trinta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), na despesa 

efetivamente a realizar quando comparada com a despesa estimada realizar 

e que motivou a determinação daquele preço base. ---------------------------------  

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

Que, a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto na alínea dd), do 

número 1, do artigo 33.º, do anexo I, da Lei 75/2013 de 12/09, números 3 e 4 

do artigo 148.º, bem como nos artigos 73.º, 76.º e 98.º, todos do Código dos 

Contratos Públicos, aprovar: --------------------------------------------------------------------  

1. O Relatório Final referente ao concurso público em agrupamento de 

entidades adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de processo 

47612/DCA/2018, com vista à celebração de contrato para a aquisição de 

gás natural pelo Município de Loures, pelo Município de Odivelas e pela 

Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 

contrato esse válido pelo período de 2 (dois) anos e com início de produção 

de efeitos pretendido para o dia 1 de abril de 2019; ----------------------------------  

2. A inerente adjudicação da proposta da concorrente Gold Energy – 

Comercializadora de Energia, S.A. por ser a proposta ordenada em primeiro 

lugar, em função da apresentação do mais baixo preço contratual global, e 

que é de €503.060,86 (quinhentos e três mil e sessenta euros e oitenta e 

seis cêntimos) para o universo das três entidades adjudicantes, 

desdobrando-se esse preço no preço parcelar para o Município de Loures de 

€137.414,50 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e catorze euros e 

cinquenta cêntimos), para o Município de Odivelas de €116.384,74 (cento e 

dezasseis mil e trezentos e oitenta e quatro euros e setenta e quatro 

cêntimos) e para a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. de 249.261,62€ (duzentos e quarenta e nove mil duzentos 

e sessenta e um euros e sessenta e dois cêntimos). Aos preços referidos 

acrescem as componentes de custo não sujeitas à concorrência e os 

impostos respetivos; ---------------------------------------------------------------------------  

3. A minuta do contrato a celebrar (…)” -----------------------------------------------------  
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“PROJETO DE MINUTA ----------------- AQUISIÇÃO ------------------------------------- 

a) MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público número 

501294996, com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 

eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 211151709, adiante 

designado por Primeiro Contraente, neste ato representado por Bernardino 

José Torrão Soares, que também usa assinar Bernardino Soares, como 

Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Loures;------------------------------------------------------------------------------------------------

b) MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito público número 

504293125, com sede, Paços do Concelho, rua Guilherme Gomes Fernandes, 

Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, endereço eletrónico geral@cm-

odivelas.pt e telecópia número 219344393, adiante designado por Segundo 

Contraente, neste ato representado por Hugo Manuel dos Santos Martins, que 

também usa assinar Hugo Martins, como Segundo Outorgante, na qualidade 

de Presidente da Câmara Municipal de Odivelas;----------------------------------------- 

c) GESLOURES, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 

pessoa coletiva número 502814063, com sede na Rua António Caetano 

Bernardo, Piscinas Municipais de Loures, Freguesia e Município de Loures, 

endereço eletrónico geral@gesloures.pt e telecópia número 219896911, com o 

capital social de 3.562.000,00 euro, matriculada na Conservatória do Registo 

Predial / Comercial de Loures, adiante designada por Terceiro Contraente, 

neste ato representada por Paulo Jorge Piteira Leão, Terceiro Outorgante, na 

qualidade de Presidente do Conselho de Administração da mencionada 

entidade pública empresarial, conforme documentos que se encontram 

depositados na referida Conservatória; ------------------------------------------------------  

E -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

GOLD ENERGY – COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A., pessoa coletiva 

número 507857542, com sede na Quinta do Almor, Fraga de Almotelia, loja 4, 

R/C B, 5000-061, Freguesia de Borbela e Lamas de Olo, Município de Vila 

Real, endereço eletrónico contratacao@goldenergy.pt e número de telecópia 

259348631, com o capital social de € 1.500.000,00, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real adiante designada por Quarto 

Contraente, neste ato representada por Álvaro Costa Mota, Quarto Outorgante, 
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na qualidade de administrador, com poderes delegados, da mencionada 

sociedade, conforme “Delegação de Poderes para Administrador” com o 

respetivo Termo de Autenticação exarado em 08 de março de 2016, pela 

advogada Marie Claire Canário, portador da Cédula Profissional n.º 50376P e 

Certidão Permanente do Registo Comercial on line visualizada na presente 

data, através do código de acesso 4112-0030-5786.------------------------------------ 

-Tendo em conta as Regras de Entendimento para a Constituição de 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes celebrado entre o Município de 

Loures, o Município de Odivelas e a Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., em 12 de outubro de 2018. --------------------------  

Tendo, em conta as deliberações da Câmara Municipal de Loures, tomada na 

sua 24.ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de outubro de 2018; da Câmara 

Municipal de Odivelas, tomada na sua 21.ª Reunião Ordinária, realizada em 02 

de novembro de 2018 e do Conselho de Administração da Gesloures, Gestão 

de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., tomada na sua reunião de 

25 de outubro de 2018, que aprovaram o início do procedimento de Concurso 

Público e respetivas peças, publicitado na 2.ª Série do Diário da República 

número 215 de 08 de novembro de 2018, bem como no Jornal Oficial da União 

Europeia número 2018/S 217-496410, de 10 de novembro de 2018, 

Informações Complementares e retificativas publicitadas no Suplemento do 

Jornal Oficial da União Europeia número 2018/S 219-502240, de 14 de 

novembro de 2018 e disponibilizado dia 08 de novembro na plataforma 

VortalNext; -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Tendo, também, em conta as deliberações de adjudicação, tomadas pela 

Câmara Municipal de Loures na sua …..ª Reunião Ordinária, realizada em .. de 

…. de 2019; pela……. do Segundo Outorgante, tomada em … de ….. de 2019, 

e pelo Conselho de Administração da Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., na sua reunião de … de ……de 2019;------------ 

Tendo, ainda, em conta as deliberações de aprovação da minuta de contrato, 

tomadas pela Câmara Municipal de Loures na sua …...ª Reunião Ordinária, 

realizada em …. de ….. de 2019, pela Câmara Municipal de Odivelas na sua 

…….º Reunião Ordinária realizada em …. de …. de 2019 e pelo Conselho de 

Administração da Gesloures, Gestão de Equipamentos Socias, E.M., 
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Unipessoal, Lda., na sua reunião de … de ……. de 2019, nos termos do 

disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos Contratos Públicos; ----------- 

Acordam em celebrar o presente contrato de Aquisição que se rege pelas 

Cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto o Fornecimento de gás natural 

em pontos de consumo na titularidade do Município de Loures, do Município de 

Odivelas e da Gesloures - Gestão de Equipamentos Socias, E.M., constantes 

nos Anexos I, II do Caderno de Encargos, nas quantidades estimadas nos 

mencionados Anexos, podendo variar para mais ou para menos, sendo os 

fornecimentos faturados a cada um dos Contraentes pelas quantidades 

efetivamente fornecidas. ------------------------------------------------------------------------ 

2. O fornecimento é feito, ainda, de acordo com as restantes cláusulas do 

referido Caderno de Encargos, seus esclarecimentos e demais elementos 

escritos, e patenteados, documentos que, aqui se dão por integralmente 

reproduzidos e que ficam arquivados, constituindo parte integrante do presente 

contrato, de acordo com o previsto no artigo 96.º do Código dos Contratos 

Públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O objeto do presente contrato abrange, igualmente, o fornecimento de gás 

natural para locais novos que o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Contraente 

venham a indicar no período de vigência contratual, nas condições de preço 

unitário apresentadas na proposta e de acordo com as demais regras 

contratualizadas. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. O número de locais indicados, poderá ser reduzido, sempre que ao longo do 

período de vigência contratual surjam situações que o justifiquem, observando-

se no caso de redução dos locais de consumo objeto do contrato todo o 

conjunto de regras, requisitos técnicos e preços acordados previamente. -------- 

5. Da eventual redução do número de locais de consumo, não resultará 

qualquer compensação ou indemnização para o Quarto Contraente. -------------- 

6. No caso de acréscimo (ativação) ou supressão (desativação) de locais de 

consumo, o Quarto Contraente fica obrigado a:-------------------------------------------

a) Garantir a ativação, no prazo de 15 dias, a contar da comunicação feita pelo  

Primeiro,  Segundo e  Terceiro Contraente para esse efeito; --------------------------  

b) Garantir a desativação imediata após comunicação.--------------------------------- 
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Cláusula Segunda - 1. O contrato entrará em vigor na data da sua assinatura e 

produz efeitos em relação a cada um dos pontos de consumo, individualmente 

considerados, na data em que estes reunirem as condições legais e 

regulamentares de acesso ao fornecimento de gás natural pelo Quarto 

Contraente, incluindo os procedimentos de mudança de fornecedor, data de 

fornecimento essa que, em qualquer caso, não pode ser anterior à data de 01 

de abril de 2019; -----------------------------------------------------------------------------------  

2. É da responsabilidade do Quarto Contraente, naquilo que de si depender, 

atuar com a máxima diligência no sentido do fornecimento estar em condições 

de ser iniciado no preciso dia 01 de abril de 2019, data em que é pretendido o 

inicio do fornecimento por parte de todas as entidades adjudicantes para todos 

os pontos de consumo; ---------------------------------------------------------------------------  

3. O contrato terá um período de vigência de 2 (dois) anos.--------------------------- 

Cláusula Terceira - 1. O Quarto Contraente obriga-se, a título acessório 

designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais, e 

informáticos que sejam necessários e adequados à boa execução contratual, 

bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita 

e completa execução das prestações a seu cargo; --------------------------------------  

2. O Quarto Contraente obriga-se, ainda a realizar as leituras a todos os locais 

de consumo de forma a garantir que as faturas correspondentes ao último mês 

do contrato reflitam o consumo real final e o valor efetivo por local.----------------- 

Cláusula Quarta - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, 

o Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes podem exigir do Quarto 

Contraente o pagamento de penas pecuniárias, nos termos da cláusula 4.ª -A 

do Caderno de Encargos.  -----------------------------------------------------------------------  

Cláusula Quinta - 1. O Quarto Contraente deve guardar sigilo sobre toda a 

informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa 

aos Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes, de que possa ter conhecimento 

ao abrigo ou em relação com a execução do contrato; ---------------------------------

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever do sigilo não podem 

ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de 

aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do 

contrato;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que 

seja comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo 

Quarto Contraente ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da 

lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras 

entidades administrativas competentes.  ----------------------------------------------------  

4. O dever do sigilo mantém-se em vigor até ao termo do contrato, sem 

prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres acessórios de sigilo e 

garantia de confidencialidade, designadamente os atinentes à proteção de 

segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos 

às pessoas coletivas.  ----------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Sexta - 1. Pelos fornecimentos efetuados, previstos na Cláusula 

Primeira, o Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes obrigam-se a pagar ao 

Quarto Contraente, de acordo com o preço médio da componente de Energia 

(€/kwh) de € 0.025750, o valor global contratual para os dois anos de € 

503.060,86 (quinhentos e três mil, sessenta euros e oitenta e seis cêntimos), 

acrescido dos componentes de custos não sujeitos à concorrência e impostos 

respetivos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o Primeiro Contraente, o preço global contratual para os 2 anos é de € 

137.414,50 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e catorze euro e cinquenta 

cêntimos) acrescido de componentes de custos não sujeitos à concorrência e 

impostos respetivos; ------------------------------------------------------------------------------  

b) Para o Segundo Contraente, o preço global contratual de € 116.384,74 

(cento e dezasseis mil, trezentos e oitenta e quatro euros e setenta e quatro 

cêntimos), acrescido de componentes de custos não sujeitos à concorrência e 

impostos respetivos; ------------------------------------------------------------------------------  

c) Para o Terceiro Contraente, o preço global contratual de € 249.261,62 

(duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e um euro e sessenta e 

dois cêntimos), acrescido de componentes de custos não sujeitos à 

concorrência e impostos respetivos; ----------------------------------------------------------  

2. Os encargos resultantes do presente contrato serão satisfeitos pelas 

dotações orçamentais seguintes: ------------------------------------------------------------- 

- Câmara Municipal de Loures - classificação orgânica: ……… classificação 

económica: …………., com o número de compromisso ……, datado de …. de 
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…. de 2019.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Câmara Municipal de Odivelas – classificação orgânica: ….., classificação 

económica: ….., com o número de compromisso ….., datado de …. de ….. de 

2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. Unipessoal, Lda. – inscrito 

na rubrica ……… – Gás.------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sétima - 1. Os pagamentos devidos pelos Primeiro, Segundo e 

Terceiro Contraentes, serão efetuados nos termos definidos na cláusula 8.ª do 

Caderno de Encargos.  ---------------------------------------------------------------------------  

2. Em caso de discordância por parte do Primeiro, do Segundo e do Terceiro 

Contraentes, quanto aos valores indicados nas faturas, estes comunicarão ao 

Quarto Contraente, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Quarto 

Contraente obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à 

emissão de nova fatura corrigida. -------------------------------------------------------------  

3. O Primeiro, o Segundo e o Terceiro Contraentes são responsáveis pelo 

pagamento dos fornecimentos que lhe forem efetuados pelo Quarto 

Contraente. Assim, durante a execução do contrato nem o Primeiro, nem o 

Segundo, nem o Terceiro Contraentes, assumem qualquer responsabilidade 

solidária, ou de qualquer outra natureza, entre si, designadamente no que 

respeita, eventualmente, a situações de incumprimento em matéria de 

pagamento dos fornecimentos prestados.--------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava - A caução oferecida para execução do presente contrato foi 

prestada através de: ------------------------------------------------------------------------------ 

a) ……………………a favor da Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, 

E.M. Unipessoal, Lda., correspondentes a 5% do preço contratual na parte que 

lhe respeita.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Nona - Para todas as questões emergentes do contrato será 

competente o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, com expressa 

renúncia a qualquer outro.  ----------------------------------------------------------------------  

Cláusula Décima - 1. Fazem parte integrante do contrato:----------------------------- 

a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem como os esclarecimentos e 

retificações relativos ao Caderno de Encargos;-------------------------------------------- 

b) O Caderno de Encargos, a proposta adjudicada e os esclarecimentos sobre 
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a mesma, prestados pelo adjudicatário.----------------------------------------------------- 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 1, a 

prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicadas nesse número.-- 

Quando a divergência entre os documentos referidos no n.º 1 e o clausulado do 

contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e 

aceites pelo Quarto Contraente.--------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Primeira - Foi designada pelo Contraente Público, nos termos 

e para os efeitos do disposto no artigo 290.º- A do Código dos Contratos 

Públicos, gestora do contrato a Dra. Telma Marçal.  -------------------------------------  

Cláusula Décima Segunda - 1. As notificações e comunicações entre os 

Contraentes relativas à fase de execução do contrato devem ser efetuadas por 

email para os seguintes endereços eletrónicos:-------------------------------------------

- MUNICÍPIO DE LOURES: dga@cm-loures.pt; ------------------------------------------

- MUNICÍPIO DE ODIVELAS: geral@cm-odivelas.pt;  ----------------------------------  

-GESLOURES – Gestão de Equipamentos Socias, E.M., Unipessoal, Lda.: 

geral@gesloures.pt;------------------------------------------------------------------------------- 

-GOLD ENERGY – COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A. 

contratacao@goldenergy.pt  --------------------------------------------------------------------  

2. Qualquer alteração das informações de contacto contidas no contrato deve 

ser comunicada aos outros contraentes. ---------------------------------------------------- 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 28/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 
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DO DESPACHO DE 18 DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO ATO DE 

PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO, VISANDO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE 

COMUNICAÇÕES PELO MUNICÍPIO DE LOURES, OS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, A GESLOURES - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

SOCIAIS, E.M UNIPESSOAL, LDA E LOURES PARQUE - EMPRESA 

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

(PROCESSO Nº 48.040/DCA/2018) ----------------------------------------------------------  

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

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

A.  Foi instruído e lançado um procedimento do tipo concurso público, com 

publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, tendente à celebração de 

contrato para a aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, 

dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, bem como a gestão e 

manutenção da atual infraestrutura de comunicações fixas, pelo período de 

36 meses, 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. e 

pela Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 

Unipessoal, Lda., em agrupamento de entidades adjudicantes, 

procedimento esse desenvolvido  sob o n.º de processo 48040/DCA/2018, 

e relativamente ao qual se encontra em curso o prazo para apresentação 

de propostas; ----------------------------------------------------------------------------------  

B. Se mostrou necessário que as entidades adjudicantes, incluído o Município 

de Loures, operassem esclarecimentos e retificações das peças do 

procedimento, conforme solicitado por entidades interessadas no 

procedimento; ---------------------------------------------------------------------------------  

C. O ato de aprovação dos esclarecimentos e retificações das peças do 

procedimento, na parte respeitante ao Município de Loures, nos termos que 

constam de documento em anexo, foi praticado por mim, Presidente da 

Câmara Municipal, em 18 de janeiro de 2019, porquanto, o júri não dispõe 

de competência para tal decisão; --------------------------------------------------------  
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D.  A decisão tomada o foi em face da urgência, uma vez que o termo do prazo 

para prestação esclarecimentos e retificações das peças do procedimento 

se verificou a 21 de janeiro de 2019, mostrando-se impossível reunir, 

extraordinariamente, a Câmara Municipal para deliberar sobre tal matéria;   

E.  A norma legal que fundamenta a prática do ato pelo Presidente da Câmara 

Municipal, com caráter excecional, é a que consta do n.º 3, do artigo 35.º, 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece o 

regime jurídico das autarquias locais); --------------------------------------------------  

F.  O órgão competente para efeito de aprovação dos aludidos 

esclarecimentos e retificações das peças do procedimento é a Câmara 

Municipal, conforme resulta do disposto nomeadamente, dos números 5 a 

7 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual;  -------------------------  

G.  Sendo a Câmara Municipal o órgão competente para efeito de aprovação 

do ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, carece tal ato, pois, 

de ser ratificado, nos termos previstos na norma referida no considerando 

que antecede sob a letra E; ----------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 

35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece o 

regime jurídico das autarquias locais), ratificar o ato de prestação 

esclarecimentos e retificações das peças do procedimento, praticado pelo 

Presidente da Câmara Municipal em 18 de janeiro de 2019 (documento em 

anexo) e relacionado com o procedimento do tipo concurso público, com 

publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, tendente à celebração de 

contrato com vista à aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, 

dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, bem como a gestão e 

manutenção da atual infraestrutura de comunicações fixas, pelo período de 36 

meses, 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. e pela 

Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, 
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Lda., em agrupamento de entidades adjudicantes, procedimento esse 

desenvolvido  sob o n.º de processo 48040/DCA/2018. (…)” --------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 29/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A AFETAÇÃO, AO 

DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, DE PROPRIEDADE SITA NO BAIRRO 

PORTELA DA AZÓIA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DA AZÓIA, 

SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA -------------------------------------------------------  

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

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

A. Face às caraterísticas do processo de reconversão do Bairro da Portela da 

Azóia, freguesia da União das Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João 

da Talha e Bobadela (que assume a forma de operação de loteamento da 

iniciativa do Município sem o apoio das administrações 

conjuntas/reconversão urbanística de Unidades de Gestão Territorial), foi 

analisada tecnicamente a oportunidade de integração de várias parcelas de 

terreno no domínio público municipal, em momento prévio à emissão do 

licenciamento do loteamento; ---------------------------------------------------------------  

B. Tais parcelas de terreno, a afetar a espaços verdes públicos, equipamentos 

de utilização coletiva e infraestruturas viárias – são objeto de declarações de 

cedência a título gratuito, ao Município, emitidas pelos proprietários; -----------  

C. No âmbito do processo de reconversão, a Equipa Multidisciplinar das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal tem solicitado que se realizem as cedências a 

título gratuito no sentido de assegurar a possibilidade de uso, desde já, de 
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tais parcelas, tendo em conta a complexidade do tratamento urbanístico do 

Bairro em que se integram. ------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no art.º 23, n.º 2, alínea n) 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 55.º 

do Regulamento Municipal para a Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas 

de Génese Ilegal e artigo 31.º e seguintes da Lei n.º 91/95 de 2 de setembro, 

afetar ao domínio público municipal a propriedade a seguir identificada do 

Bairro Portela da Azóia, freguesia da União das Freguesias de Santa Iria da 

Azóia, São João da Talha e Bobadela: ------------------------------------------------------  

N.º 

Unidade 

de 

Gestão 

Territorial 

Proprietários 

Data da 

Declaração 

de 

Cedência 

Ficha 

Predial 

Área do 

Predial/Rústico/

Avos 

Confrontações 

Valor 

atribuído às 

parcelas do 

terreno 

 

 

 

5 

 

Francisco 

Manuel 

Mendes 

Alcobia, 

José Luís de 

Almeida 

Duarte e 

António 

Gregório de 

Gouveia 

22/12/2017 

Ficha 

n.º 

3074 

215m2 

Norte: Manuel 

da Silva Pinto; 

Sul: Rua 

Projetada; 

Nascente: 

Lucília Maria 

Resende 

Pereira, Maria 

Fernanda 

Resende 

Pereira e 

Poente: Rua 

Projetada 

 

€18.490,00 

 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 30/2019 - SUBSCRITA 

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

DOAÇÃO DE PRÉDIO URBANO SITO EM QUINTA DOS MATOS GRANDES, 

FILIPES, MARVILA, LOTE 33, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, 

UNHOS E APELAÇÃO, PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL) 

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

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

A. Face às sucessivas derrocadas no talude na Estrada Militar no Bairro 

Santiago, em Camarate, existe necessidade de intervir para a sua resolução. 

B. O Município de Loures, para realizar a obra de contenção do Talude na 

Estrada Militar no Bairro Santiago, em Camarate, União das Freguesias de 

Camarate, Unhos e Apelação, tem a necessidade de intervir numa faixa de 

terreno particular.  ------------------------------------------------------------------------------  

C. A empresa Matos Grandes – Promoção e Investimentos Imobiliários, S.A., 

pretende doar ao Município de Loures uma a parcela de terreno a intervir, 

com a extensão de 80 m por uma largura de 1,80 m, no total de 144 m2,, 

melhor identificada na planta em anexo, do seguinte prédio urbano: ------------  

        NATUREZA 

DO PRÉDIO 

 

  IDENTIFICAÇÃO 

PREDIAL 

 

   IDENTIFICAÇÃO 

   MATRICIAL 
ÁREA  

Urbano 

 

    

  Ficha n.º 3327 da 

freguesia de 

Camarate 

Artigo 7314 

da União das freguesias de 

Camarate, Unhos e Apelação 

1.145 m2 

D. O Município de Loures, para a realização da obra apenas necessita de 

intervir numa faixa de terreno com a extensão de 70 m por uma largura de 

1,70m, no total de 119 m2. ------------------------------------------------------------------  

E. A parcela de terreno objeto de doação tem atribuído um valor patrimonial de 

547,38 € (quinhentos e quarenta e sete euros e trinta e oito cêntimos); --------  
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Tenho a honra de propor:  -----------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a doação 

proposta da área de 144 m2, para o domínio público municipal, do prédio 

urbano com a área total de 1.145 m2, situado em Quinta dos Matos Grandes, 

Filipes, Marvila, Lote 33, União das Freguesias de Camarate, Unhos e 

Apelação, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial e Loures sob a ficha 

3327 da freguesia de Camarate e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

5167 da União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. (…)” ------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 31/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO 

DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E AS ASSOCIAÇÕES 

E CORPOS DE BOMBEIROS DO CONCELHO PARA A MANUTENÇÃO DE 

UM GRUPO DE INTERVENÇÃO PERMANENTE ----------------------------------------  

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

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

A. Os Corpos de Bombeiros Voluntários do Concelho são um parceiro 

estratégico na política municipal de proteção civil nos domínios da proteção 

e socorro às populações do concelho; ---------------------------------------------------  

B. A base de recrutamento dos homens e mulheres que compõem os seus 

quadros de pessoal assentam na génese do voluntariado, o que constitui um 

facto limitativo na disponibilidade destes recursos durante a maior parte do 

dia para acorrer em tempo às emergências; --------------------------------------------  

C. É importante, no domínio do socorro e da emergência, haver uma primeira 

intervenção rápida, qualificada e muitas das vezes musculada, para garantir 

o bom sucesso das operações, o socorro pronto das pessoas e outros seres 

vivos em perigo e a limitação dos impactos sobre o património e o ambiente; 
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D. Este objetivo pode ser conseguido através da presença de equipas, em 

regime de prontidão, nos respetivos Corpos de Bombeiros, constituindo 

Grupos de Intervenção Permanente (GIPE); -------------------------------------------  

E. O apoio financeiro à manutenção do GIPE deve ser objeto de protocolo. ------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos da alínea o), do número 1, do 

artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração de um 

protocolo entre o Município de Loures e cada Associação/Corpo de Bombeiros 

do Concelho para a Manutenção de um Grupo de Intervenção Permanente 

(GIPE) (…)” ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

-----------------------"PROTOCOLO PARA A MANUTENÇÃO DE -----------------------  

-----------------UM GRUPO DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (GIPE) ------------  

Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, com sede na Praça da Liberdade, em Loures, pessoa 

coletiva n.º 501 294 996, neste ato representado pelo seu Presidente, Dr. 

Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o efeito, --------------------------  

E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de (nome), com sede em 

(morada), pessoa coletiva (número), neste ato representada pelo seu 

Presidente de Direção, (nome) e pelo seu Comandante do Corpo de 

Bombeiros, (nome), ambos com poderes para o efeito, ---------------------------------  

Em conjunto designados por “Partes”, -------------------------------------------------------  

É celebrado o presente protocolo de colaboração, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes: -------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA 1ª ---------------------------------------------  

------------------------------------------------Objeto -------------------------------------------------  

O presente protocolo visa a manutenção de um Grupo de Intervenção 

Permanente, adiante designado por GIPE, no Corpo de Bombeiros Voluntários 

de (nome), na prossecução dos objetivos estabelecidos na Lei de Bases da 

Proteção Civil, aprovada pela Lei nº 27/2006, de 3 de julho, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 80/2015, de 3 de agosto. ----------------------------------------  
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----------------------------------------CLÁUSULA 2ª ----------------------------------------------  

------------------------Obrigações do Município de Loures ----------------------------------  

1. No âmbito do presente Protocolo, o Município de Loures, através do Serviço 

Municipal de Proteção Civil, adiante designado por CML/SMPC, 

compromete-se a: ------------------------------------------------------------------------------  

a) Disponibilizar uma verba para o ano de 2019, com o objetivo de ser mantido, 

no Corpo de Bombeiros Voluntários de (nome), um GIPE com um total de 

(número) bombeiros; --------------------------------------------------------------------------  

b) O montante global da verba a transferir resulta da aplicação da seguinte 

fórmula:--------------------------------------------------------------------------------------------  

Mg = Vr x Nm x Nb 

Vr – valor de referência; --------------------------------------------------------------------------  

Em que as variáveis têm o seguinte significado: ------------------------------------------  

Mg – montante global a transferir; -------------------------------------------------------------  

Nm – número de meses; --------------------------------------------------------------------------  

Nb – número de bombeiros. ---------------------------------------------------------------------  

c) Para o período de vigência do presente protocolo, o valor de referência é 

igual a 900,00 €; o número de meses é igual a 14; e o número de bombeiros 

a considerar é o constante da alínea a) do nº 1 deste artigo. ----------------------  

d) O montante global da verba a transferir para a Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de (nome), é, para o período de vigência do presente 

protocolo, de (valor) euros. ------------------------------------------------------------------  

2. Para concretizar o referido na alínea a) do ponto anterior, a CML/SMPC 

transferirá mensalmente para a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de (nome) a verba correspondente a 1/12 avos do valor do 

montante global inscrito na alínea d) do ponto anterior. -----------------------------  

3. A CML iniciará a transferência da verba mencionada no ponto 2 a partir do 

primeiro mês, inclusive, de entrada em vigor do Protocolo. ------------------------  

§ único - Se razões de natureza técnico-administrativa não possibilitarem a 

entrada em vigor de novo Protocolo no primeiro mês do ano, manter-se-á o 

valor das transferências correspondentes ao que vigorar à data e até à 

entrada em vigor de novo protocolo. Após a entrada em vigor do novo 

protocolo, serão efetuados os acertos correspondentes ao diferencial entre o 
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valor já recebido e o que deveria ter sido pago até aquele período, se for o 

caso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 3ª --------------------------------------------  

-Obrigações da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de (nome) --  

No âmbito do presente protocolo, a Associação compromete-se a: -----------------  

a) Recrutar e contratar para o seu Corpo de Bombeiros, os elementos 

necessários ao funcionamento do GIPE, de acordo com o número 

estabelecido na alínea a) do ponto 1 da cláusula 2ª, após seleção promovida 

pelo respetivo Comandante, obrigando-se a aplicar integralmente a verba 

consagrada na alínea d), do ponto 1, da mesma cláusula, para esse fim; -----  

b) Entregar na CML/SMPC, com conhecimento ao Secretariado das 

Associações de Bombeiros do Concelho de Loures, adiante designado por 

Secretariado, até 5 dias úteis após a assinatura do Protocolo, uma relação 

nominal dos bombeiros que fazem parte do GIPE, conforme formulário 

constante do anexo I. Estas relações ficarão anexas ao presente protocolo, 

depois de assinado, sendo parte integrante do mesmo; ----------------------------  

c) Entregar na CML/SMPC, com conhecimento ao Secretariado, com base em 

modelo fornecido pelo SMPC, assinado pelo Comandante do Corpo de 

Bombeiros, a relação dos serviços prestados pelo respetivo GIPE, com 

periodicidade trimestral, conforme modelo constante no anexo I; ----------------  

d) Assegurar todas as obrigações decorrentes da celebração dos contratos de 

trabalho com cada elemento do GIPE, nomeadamente as que decorrem de 

obrigações fiscais, contribuições para a segurança social, subsídio de 

refeição, seguro e outras, consagradas pela legislação em vigor, em matéria 

de relações laborais; --------------------------------------------------------------------------  

e) Aplicar a cada elemento do GIPE um horário de trabalho não superior a 40 

horas semanais. --------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA 4ª -----------------------------------------------  

--------------------Requisitos dos bombeiros a integrar o GIPE ---------------------------  

Os bombeiros que vão integrar o GIPE devem satisfazer os seguintes 

requisitos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Pertencerem aos quadros de Comando e Ativo do Corpo de Bombeiros; ------  

b) Possuírem, no mínimo, a categoria de Bombeiro de 3ª, na atividade no 
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quadro, cumprindo os requisitos estabelecidos na legislação em vigor; --------  

c) O coordenador do GIPE, se existir, deve ser um elemento do quadro de 

comando; -----------------------------------------------------------------------------------------  

d) O chefe do GIPE deve, no mínimo, possuir a categoria de Bombeiro de 1ª; --  

e) O motorista do GIPE deve possuir habilitação legal para a condução de 

veículos pesados e a formação complementar adequada ao exercício da 

função;---------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Todos os elementos do GIPE devem obter formação complementar 

especializada em função das necessidades e riscos específicos da área de 

atuação do Corpo de Bombeiros. ----------------------------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 5ª ------------------------------------------  

---------------------------------Gestão do pessoal do GIPE -----------------------------------  

A gestão do pessoal do GIPE é feita pelo Comandante do Corpo de Bombeiros, 

designadamente em matéria de férias, escalas e folgas, tendo em conta as 

disposições legais aplicáveis. ------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------CLÁUSULA 6ª -----------------------------------------  

------------------------------------Área de acuação do GIPE ----------------------------------  

O GIPE atuará prioritariamente na área de atuação do Corpo de Bombeiros a 

que pertence e, complementarmente, em toda a área do concelho de Loures 

quando necessário, podendo, em situações de reconhecida emergência, atuar 

nos concelhos limítrofes, dando conhecimento em tempo útil ao Serviço 

Municipal de Proteção Civil. ---------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------CLÁUSULA 7ª ----------------------------------------------  

---------------------------------------Missão do GIPE ---------------------------------------------  

A atividade a desenvolver pelo GIPE integra-se na missão dos corpos de 

bombeiros, conforme estipulado no artigo 3º do Decreto-Lei nº 247/2007, de 27 

de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 248/2012, de 21 

de novembro, nomeadamente, o seguinte: -------------------------------------------------  

a) A prevenção e o combate a incêndios; ---------------------------------------------------  

b) O socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos 

e, de um modo geral, em todos os acidentes; ------------------------------------------  

c) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; ----------------------------------------  

d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-
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hospitalar, no âmbito do sistema integrado de emergência médica; -------------  

e) A participação em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício 

das funções específicas que lhes forem cometidas; ----------------------------------  

f) O exercício de atividades de formação e sensibilização, com especial 

incidência para a prevenção do risco de incêndio e acidentes junto das 

populações. --------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA 8ª ---------------------------------------------  

------------------------------Deveres dos elementos do GIPE --------------------------------  

1. Os elementos que constituem o GIPE devem permanecer nos quartéis 

durante o período de serviço, prontos a intervir, devidamente uniformizados 

e com equipamento apropriado a cada tipo de missão, efetuando apenas 

serviços de emergência, sem prejuízo do disposto na cláusula 7ª do 

presente Protocolo. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Fora dos períodos de intervenção, sem prejuízo da prontidão no socorro, os 

elementos do GIPE deverão estar permanentemente ocupados, 

nomeadamente em tarefas de manutenção de veículos, equipamentos, 

instalações e outras necessárias ao seu bom funcionamento; em ações de 

valorização e formação profissional e naquelas que decorrem das alíneas e) 

e f) da cláusula 7ª. -----------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------CLÁUSULA 9ª -------------------------------------------  

--------------------------------------------Fiscalização ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures, através do SMPC, poderá fiscalizar o 

cumprimento das cláusulas constantes do presente Protocolo, comprometendo-

se a Associação a prestar, com o apoio do Comandante do Corpo de 

Bombeiros, toda a colaboração necessária para o efeito. ------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 10ª ------------------------------------------  

---------------------------------------------Revogação ---------------------------------------------  

O presente Protocolo pode ser revogado, por acordo expresso das Partes. ------  

-------------------------------------------CLÁUSULA 11ª -----------------------------------------  

---------------------------------------Denúncia do Protocolo ------------------------------------  

O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer uma das Partes, com 

um aviso expresso e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de ficar 

assegurada a realização de eventuais atividades em curso. --------------------------  
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-----------------------------------------CLÁUSULA 12ª -------------------------------------------  

---------------------------------------------Resolução ----------------------------------------------  

1. O incumprimento, por qualquer uma das Partes, das obrigações constantes 

no presente protocolo, confere à parte lesada o direito à resolução do 

Protocolo, não havendo, no entanto, lugar a qualquer indemnização. ----------  

2. A resolução deverá ser notificada à parte faltosa através de carta registada 

com aviso de receção, operando automaticamente a partir da data de 

receção, sem prejuízo de ficar assegurada a realização de eventuais 

atividades em curso. ---------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 13ª ------------------------------------------  

---------------------------------------Dúvidas e Omissões ---------------------------------------  

As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 

do presente protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as 

partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA 14ª ---------------------------------------------  

-----------------------------------Vigência do Protocolo -----------------------------------------  

O presente Protocolo e enquanto não for publicada legislação que venha a 

enquadrar financeira e estruturalmente os GIPEs produz efeitos a partir de 1 de 

Janeiro de 2019 e é válido pelo período de um ano, considerando-se 

tacitamente renovado por iguais períodos sucessivos, caso não seja 

denunciado, por escrito, por qualquer das partes signatárias, mediante o envio 

de notificação por escrito com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

relativamente à data prevista para a denúncia. (…)” -------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta, em 

conjunto com a Proposta seguinte, versa sobre os Protocolos de Apoio às 

Associações de Bombeiros. Em concreto, a Proposta trinta e um, trata de 

aprovar a celebração de Protocolo entre o Município de Loures e as 

Associações e Corpos de Bombeiros para a manutenção de um grupo de 
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intervenção permanente e a Proposta trinta e dois, para a celebração de 

Protocolo entre o Município, as Associações e Corpos de Bombeiros, no âmbito 

do Apoio ao Associativismo e Voluntariado em Bombeiros. ---------------------------  

Fazendo um breve resumo das alterações em relação ao ano anterior, dizer 

que, no ano anterior, tinha havido um aumento dos Grupos de Intervenção 

Permanente, garantindo mais um elemento em cada um dos sete corpos de 

bombeiros. Ficou mais ou menos consensualizado logo para dois mil e dezoito, 

que era preciso, no ano seguinte, dar alguma primazia aos corpos de 

bombeiros de Loures e Sacavém, pela sua dimensão e pela quantidade de 

serviços a que têm que acorrer. Esse consenso, a que se chegou este ano, 

com as Associações e Corpos de Bombeiros, foi o de aumentar o efetivo dos 

Grupos de Intervenção Permanente, como já referi, em mais um elemento para 

Loures e Sacavém. --------------------------------------------------------------------------------  

Para as cinco restantes Associações, fazer um aumento de cinco mil euros 

para as três mais pequenas e sete mil e quinhentos, para as duas, chamemos-

lhes, médias.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, esta matéria resulta de uma primeira Proposta que a Câmara lhes 

tinha apresentado, em que foram levantadas algumas sugestões e questões, e 

isto significa que voltamos a incrementar o valor para os bombeiros. ---------------  

Não sei se os senhores Vereadores têm a noção, mas a Câmara suporta 

oitenta e um elementos permanentes, nos corpos de bombeiros do nosso 

Município, o que é bastante significativo, com uma verba de novecentos euros 

para cada homem. É este o valor de referência que se aplica, é um esforço 

significativo e é absolutamente essencial para a operacionalidade da resposta 

dos bombeiros. -------------------------------------------------------------------------------------  

Devo, também, dizer, que, mais uma vez, este ano, a execução dos Protocolos 

do ano anterior, foi bastante elevada. No passado, havia um problema de 

execução das verbas orçamentadas que tratámos de resolver. O ano passado, 

na parte dos Protocolos de Apoio ao Associativismo, que era quase um milhão 

de euros, ficou por aplicar, apenas, cento e cinquenta e quatro euros e noventa 

e dois cêntimos, o que significa que o que está orçamentado é, efetivamente, 

transferido, o que é para nós muito positivo e, certamente, para os bombeiros 

também. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, a bancada do Partido 

Socialista, considera que este apoio que é dado pelo Município, é importante e 

fundamental para o bom desempenho deste tipo de funções. No entanto, 

queria salientar só uma pequena questão. Salvo erro, na Proposta trinta e dois, 

o quadro que é apresentado na página quinze, foi copiado do do ano passado, 

o que não reflete, efetivamente os valores deste ano. Ou seja, o valor que 

deveria de estar considerado no final do quadro de apoios, seria novecentos e 

seis mil, quatrocentos e noventa e oito euros, em vez dos oitocentos e setenta 

e seis mil, quatrocentos e noventa e oito. Isto é, não foi considerada a 

valorização da terceira coluna. -----------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, está a falar do mapa 

Global Final? ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Exatamente, senhor Presidente, página 

quinze. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o que eu sugeria, se nos 

dessem abertura para isso, era que confirmássemos as contas. Vamos tentar 

clarificar ainda antes do fim da reunião. Mas os valores estão definidos por 

associação, e deve ser um problema de somatório. Se isso não for obstáculo a 

que possamos votar. ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

matéria, apenas dar nota que, daquilo que falámos com alguns dirigentes, o 

que nos disseram, é que o Município poderia ter ido mais longe, 

nomeadamente, no apoio à aquisição de equipamentos e para despesas 

correntes, de modo a colmatar o aumento dos combustíveis e da eletricidade. 

Mas isto foi uma sugestão que foi dada pelos próprios, numa reunião que 

tiveram com a Câmara. ---------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a nota que eu queria dar, era que, talvez com um bocadinho mais de 

esforço, poderíamos ir mais de encontro ao que eles necessitam. Não 
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obstante, julgamos que é um documento fundamental e um apoio fundamental 

para a boa execução destas tarefas do nosso Município. ------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, nós consensualizamos 

com os Corpos de Bombeiros que iríamos trabalhar nos próximos meses, num 

regulamento de apoio à aquisição de viaturas. --------------------------------------------  

Já tínhamos acordado com eles há uns meses, que fizessem o levantamento 

do parque de viaturas existente, da sua caracterização, para depois, os 

comandantes dos Corpos de Bombeiros e o nosso Serviço de Proteção Civil, 

trabalharem em conjunto, na definição das principais necessidades do 

dispositivo global do Município. No entanto, eles não tiveram condições de 

concretizar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, nós também vamos desenvolvendo alguma reflexão internamente, 

mas aguardamos que nos seja entregue esse levantamento, que era coisa que, 

aliás, já tínhamos combinado há alguns meses atrás e acabou por não 

acontecer. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Esse levantamento está a ser feito por um grupo de comandantes, com todas 

as corporações de bombeiros, e penso que nos vai dar um “cadastro” muito 

importante, para depois trabalharmos o “tal” regulamento que, na minha 

opinião, deve ser um regulamento que valorize as necessidades que, do ponto 

de vista global do dispositivo do concelho, mais se colocam para as viaturas. ---  

Isto é, nós no Município, no passado, e isto não é uma crítica, é uma 

constatação, e isto também é dito por vários comandantes e dirigentes dos 

bombeiros, tínhamos um esquema, que era, em cada ano, duas associações 

eram contempladas com o apoio. Isso significava que, por vezes, o ano em que 

a associação tinha o apoio, não era o ano em que tinha outras disponibilidades 

e acabava por comprar carros, não direi desnecessários, mas não de primeira 

prioridade, nesse momento.  --------------------------------------------------------------------  

Portanto, isso é um balanço feito por todos, é consensual, e o que queríamos 

fazer agora, era, sem prejuízo das opções próprias de cada associação, que 

deverá poder candidatar-se em qualquer circunstância, é preciso, também, 

haver alguma valorização, daquilo que, em conjunto, considerarmos que é mais 

prioritário, para que possamos ter, no conjunto do dispositivo do concelho, e 
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tendo em conta, também, as várias áreas do concelho, os meios adequados, e 

não redundâncias desnecessárias, quando, se calhar, precisávamos de investir 

noutro sítio. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Penso que esta questão é consensual, mas vamos ter que aferi-la, no concreto, 

que é sempre mais difícil do que estarmos de acordo com o princípio, mas os 

comandantes e as Associações, estão muito sintonizados com isto e acho que 

vamos fazer um trabalho, nos próximos meses, significativo nesta matéria. ------  

Senhores Vereadores, podemos, então, passar à votação, com esta ressalva 

da correção do quadro? Se sim, vamos votar. ---------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 32/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO 

DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E AS ASSOCIAÇÕES 

E CORPOS DE BOMBEIROS DO CONCELHO, NO ÂMBITO DO APOIO AO 

ASSOCIATIVISMO E VOLUNTARIADO EM BOMBEIROS ----------------------------  

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

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

A. A atividade geral das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, 

sedeadas na área geográfica do concelho, é de extrema importância no 

contexto do socorro e assistência às pessoas e outros seres vivos em 

perigo, assim como na proteção do património e do ambiente; -------------------  

B. Para a prossecução destes fins, as Associações mantêm e sustentam 

Corpos de Bombeiros Voluntários dotados de recursos humanos 

especializados, veículos, equipamentos e ferramentas diversas para intervir 

nas situações de emergência; --------------------------------------------------------------  

C. A Câmara Municipal de Loures, desde há anos, que procede a 

transferências financeiras e apoios em género em regime de 

complementaridade aos disponibilizados às Associações através da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil; ---------------------------------------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
74/160 

 
 
                                                                                                                                      30ª Reunião Ordinária - 2019-01-30 

 
 
 

D. Se tem revelado decisivo o apoio da Câmara Municipal neste contexto, daqui 

resultando um benefício maior para as populações; ----------------------------------  

  O apoio concedido anualmente deve ser objeto de protocolo. ----------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos da alínea o), do número 1, do 

artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprove a celebração de um 

protocolo entre o Município de Loures e as Associações e Corpos de 

Bombeiros Voluntários do Concelho no âmbito do Apoio ao Associativismo e 

Voluntariado em Bombeiros (PAAVB), (…)” ------------------------------------------------  

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

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

-----------------“PROTOCOLO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO  --------------------  

-------------------E VOLUNTARIADO EM BOMBEIROS (PAAVB)-----------------------  

----------------------------ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES  ----------------------------  

-------------------------------------------------E AS --------------------------------------------------  

--------ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO DE LOURES ----------  

---------------------------------------------Preâmbulo ----------------------------------------------  

Ao Estado, em geral, e ao Município de Loures, em particular, incumbem 

responsabilidades de proteção civil das pessoas e dos bens dos cidadãos, dos 

munícipes e da comunidade. -------------------------------------------------------------------  

A concretização de tais responsabilidades, em termos práticos de execução, 

situa-se na esfera de atuação de diversas entidades, pela natureza das 

funções que desempenham e em especial, está cometida aos Corpos de 

Bombeiros uma relevante contribuição no cumprimento das ações de proteção 

civil. Logo, o exercício das competências da Câmara Municipal em matéria de 

proteção civil tem como um dos instrumentos importantes a atividade dos 

Corpos de Bombeiros pertencentes às Associações Humanitárias. -----------------  

Imperioso se torna, pois, harmonizar e integrar, quanto possível, tal leque de 

responsabilidades, competências e ações, em termos de subsidiariedade, para 

que a Câmara Municipal continue a ter capacidade para assegurar e controlar o 

exercício da proteção civil no respetivo território, e os Corpos de Bombeiros 

que as integram se vejam progressivamente dotados dos meios humanos e 

materiais que, oriundos de várias fontes e devidamente geridos, lhes 
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proporcionem o cumprimento da sua missão legalmente considerada de 

utilidade pública e administrativa. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures tem um longo passado de contribuições 

financeiras e em espécie em benefício das Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários do seu concelho, com diversas aplicações em termos 

de despesas correntes e de investimentos. ------------------------------------------------  

Todavia, tais contributos, com o título de subsídios, dotações ou quaisquer 

outros, carecem de ser programados em termos coerentes com os objetivos 

definidos ou a definir, otimizando e clarificando a relação 

Município/Associações e Corpos de Bombeiros. Em última instância, pretende-

se pautar a metodologia, âmbito e processo de aplicação do PAAVB pelo 

conceito de “Contrato-Programa de Apoio ao Sector dos Bombeiros”, 

alicerçando a dita metodologia no Processo de Candidatura ao Programa de 

Apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Quadro Legal -------------------------------------------  

1. Nos termos do Decreto-Lei nº 247/2007, de 27 de junho, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 248/2012, de 21 de novembro, e das 

demais normas e regulamentos em vigor, aos Corpos de Bombeiros 

competem as seguintes missões: ----------------------------------------------------------  

a)  A prevenção e o combate a incêndios; ---------------------------------------------------  

b)  O socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos 

e, de um modo geral, em todos os acidentes; ------------------------------------------  

c)  O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; ----------------------------------------  

d)  O socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-

hospitalar, no âmbito do sistema integrado de emergência médica; -------------  

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de 

prevenção e segurança contra riscos de incêndio e outros sinistros; ------------  

f)  A participação em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício 

das funções específicas que lhes forem cometidas; ----------------------------------  

g)  O exercício de atividades de formação e sensibilização, com especial 

incidência para a prevenção do risco de incêndio e acidentes junto das 

populações; --------------------------------------------------------------------------------------  
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h) A participação em outras ações e o exercício de outras atividades, para as 

quais estejam tecnicamente preparados e se enquadrem nos seus fins 

específicos e nos fins das respetivas entidades detentoras; -----------------------  

i)  A prestação de outros serviços previstos nos regulamentos internos e 

demais legislação aplicável. -----------------------------------------------------------------  

2. Nos termos da alínea v), do nº 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 46-B/2013, de 

1 de Novembro, e Declaração de Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de 

Novembro, compete ao Presidente da Câmara Municipal; “Dirigir, em 

articulação com os organismos da administração pública com competência 

no domínio da proteção civil, o serviço municipal de proteção civil, tendo em 

vista o cumprimento dos planos de emergência e programas estabelecidos e 

a coordenação das atividades a desenvolver naquele âmbito, 

designadamente em operações de socorro e assistência na iminência ou 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe”. -------------------------------------------  

Ainda nos termos do nº 1, do art.º 10º, da Lei nº 65/2007, de 12 de 

Novembro, “compete ao SMPC assegurar o funcionamento de todos os 

organismos municipais de proteção civil, bem como centralizar, tratar e 

divulgar toda a informação recebida à proteção civil municipal”, atendendo 

que, “os diversos organismos que integram o serviço municipal de proteção 

civil devem estabelecer entre si relações de colaboração institucional, no 

sentido de aumentar a eficácia e efetividade das medidas tomadas”, de 

acordo com o nº 1, do art.º 11º, da referida Lei. ---------------------------------------  

Assim: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 1ª ----------------------------------------------  

----------------------------------------------Objetivo  ------------------------------------------------  

O PAAVB tem como objetivo geral, ser um instrumento de articulação e de 

clarificação da atitude de proteção civil da Câmara Municipal face ao sector dos 

Bombeiros do Concelho, nos domínios da definição das responsabilidades 

mútuas e específicas, da aproximação de interesses e necessidades e da 

promoção de uma lógica racional, coerente e equilibrada dos apoios prestados 

pela Câmara Municipal de Loures ao associativismo e voluntariado dos 

Bombeiros. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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---------------------------------------------Cláusula 2ª ---------------------------------------------  

--------------------------------------------Destinatários  -------------------------------------------  

Os destinatários do programa são as Associações Humanitárias e os Corpos 

de Bombeiros, sedeados no Concelho de Loures. ---------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 3ª ----------------------------------------------  

----------------------------------------------Estrutura  ----------------------------------------------  

Considerando o âmbito, conteúdo e objetivos do PAAVB, este é estruturado em 

sete Subprogramas específicos, a saber: ---------------------------------------------------  

Subprograma I – Seguros -----------------------------------------------------------------------  

De acidentes pessoais, do pessoal que integra os diversos quadros dos corpos 

de bombeiros, incluindo infantes e cadetes e dos elementos que integram os 

órgãos executivos das Associações Humanitárias de Bombeiros, conforme o 

disposto na Portaria nº 123/2014, de 19 de junho, que fixa as condições 

mínimas do seguro de acidentes pessoais, incluindo os limites de capital 

seguro e riscos cobertos;  -----------------------------------------------------------------------  

Dos veículos afetos à área operacional do Corpo de Bombeiros. --------------------  

Subprograma II - Atividades formativas para Bombeiros -------------------------------  

Subprograma III – Gestão corrente a que correspondem as despesas de 

funcionamento das Associações ---------------------------------------------------------------  

Subprograma IV – Aquisição de equipamento de combate a incêndios, 

salvamento, proteção individual, uniformes -------------------------------------------------  

As contribuições financeiras ou em espécie nesta área, além de iniciativas 

próprias da Câmara Municipal de Loures, devem ter em conta a articulação 

complementar com similares contributos por parte da Administração Central, ou 

outros, integrando-se na estrutura de tipificação dos Corpos de Bombeiros, em 

vigor, bem como a salvaguarda de necessidades estratégicas no âmbito do 

socorro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Subprograma V – Construção e beneficiação de instalações e infraestruturas ---  

Tem como principal objeto as intervenções de manutenção corrente nos 

Quartéis de Bombeiros, nos seus vetores operacional e associativo. ---------------  

No caso de novos quartéis ou de obras financiadas pela Administração Central, 

a comparticipação da Câmara será, em princípio, em percentagem 

complementar, no montante até 30% da percentagem atribuída por aquela 
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entidade, em função do valor da obra inscrito no respetivo Plano de 

Investimentos, com exclusão de quaisquer outros, salvo exceções a considerar 

casuisticamente pela Câmara Municipal. Nestes casos, a verba a considerar no 

subprograma será a que resultar da percentagem a aplicar e os pagamentos 

efetuados na base dos autos de medição apresentados. -------------------------------  

Os Quartéis com menos de 5 anos, contando da data de inauguração, não são 

abrangidos por este Subprograma. -----------------------------------------------------------  

Subprograma VI – Apoio às despesas energéticas (água, eletricidade, gás) -----  

Subprograma VII – Manutenção de Grupos de Intervenção Permanente de 

Bombeiros --------------------------------------------------------------------------------------------  

(A formalizar em protocolo separado) --------------------------------------------------------  

----------------------------------------------Cláusula 4ª --------------------------------------------  

----------------------------------------Atribuição de Apoios --------------------------------------  

1. Critérios -------------------------------------------------------------------------------------------  

Os critérios qualitativos e quantitativos de atribuição dos apoios são da 

competência da Câmara Municipal de Loures, tendo em atenção as prioridades 

apresentadas pelos representantes das Associações/Corpos de Bombeiros e 

as disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de Loures. --------------------  

2. Prestação das Associações e respetivos Corpos de Bombeiros ------------------  

As Associações e respetivos Corpos de Bombeiros, além do cumprimento das 

missões consignadas na lei e mencionadas em 2.1, comprometem-se ainda e 

na medida das suas possibilidades, no âmbito técnico e dos meios humanos e 

materiais, a dar cumprimento às seguintes ações e procedimentos: ----------------  

a)  Abastecimento de água às populações, em caso de avaria no sistema de 

distribuição ou de carência resultante de causas fortuitas, acidentais ou 

meteorológicas; ---------------------------------------------------------------------------------  

b)  Comunicação, em tempo útil, ao Serviço Municipal da Proteção Civil, de 

deslocações de pessoal e de material para fora da área do concelho, com 

indicação de todos os meios deslocados; -----------------------------------------------  

c)  Comunicação, em tempo útil, ao Serviço Municipal de Proteção Civil, de 

acidentes ou incidentes cuja magnitude ou gravidade o sugiram; em que a 

quantidade de meios ou entidades mobilizadas seja considerada como 

excecional; em que sejam afetadas instalações, meios técnicos ou pessoal 
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da Câmara Municipal, Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos 

dos Municípios de Loures e de Odivelas ou Empresas Municipais; --------------  

d)  Envio ao Serviço Municipal de Proteção Civil dos relatórios anuais, balanços 

e contas do exercício e respetivo parecer do Conselho Fiscal, imediatamente 

após a sua aprovação em sede de Assembleia Geral; ------------------------------  

e)  Comparência em reuniões convocadas pela Câmara Municipal de Loures; ---  

f)  Cedência de instalações sociais e de formação das Associações de 

Bombeiros, a solicitação do Serviço Municipal de Proteção Civil, para 

atividades municipais. -------------------------------------------------------------------------  

3. Candidatura ao Programa de Apoio -------------------------------------------------------  

 Anualmente e até 31 de outubro, o Secretariado concelhio deverá apresentar 

à Câmara Municipal de Loures proposta conjunta do PAAVB para o ano 

seguinte, referente às sete Associações do Concelho. ------------------------------  

4. Instrução dos processos ----------------------------------------------------------------------  

 Os pedidos de apoio e outros requisitos documentais e processuais deverão 

seguir as seguintes disposições: -----------------------------------------------------------  

a)  Os pedidos de comparticipação ao abrigo dos subprogramas II, IV e V, 

deverão ser feitos chegar à Câmara Municipal de Loures até ao final do mês 

de outubro, com exceção do referente a veículos, de forma a possibilitar o 

processamento atempado do pagamento até ao final do ano; ---------------------  

b) Os pedidos de comparticipação referentes a cada subprograma distinto, 

deverão ser apresentados em ofício próprio, não havendo lugar à junção de 

pedidos para subprogramas diferentes num mesmo ofício; ------------------------  

c)  Não poderão ser aceites pedidos de comparticipação sem as faturas 

acompanhadas dos respetivos comprovativos de pagamento; --------------------  

d)  As faturas deverão ser discriminadas de forma que permitam a identificação 

dos itens mencionados. Sempre que tal não seja possível, a fatura deve vir 

acompanhada de um descritivo em anexo, que os permita identificar; ----------  

e)  A verificação de bens adquiridos que constem da faturação, será efetuada in 

loco, de forma aleatória, após a data de emissão do recibo; -----------------------  

f) Os Subprogramas II, III, IV e V, considerados no presente protocolo, terão 

uma listagem anexa (Anexo II) de itens específicos e/ou grupos de itens 

elegíveis, com exceção do referente a veículos. Os itens cuja integração no 
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grupo elegível, ou equiparação não seja comprovada, não serão 

considerados para efeitos de comparticipação. A apresentação da prova 

compete às Associações; --------------------------------------------------------------------  

g) Cada Associação/Corpo de Bombeiros, deverá comunicar ao Serviço 

Municipal de Proteção Civil, através dos formulários constante do Anexo III 

(modelos 1 a 5), as alterações que se vierem a verificar nos segurados 

abrangidos ou a abranger pelo seguro de acidentes pessoal, nomeadamente 

as entradas e saídas, modificação de beneficiários, alteração na categoria 

correspondente à carreira de bombeiro, entre outras, para que fique 

assegurada a correta atualização dos elementos; ------------------------------------  

h) Cada Associação/Corpo de Bombeiros fará a entrega, no início de cada ano, 

no Serviço Municipal de Proteção Civil, de uma listagem nominal dos 

veículos objeto de integração no Subprograma I, de acordo com o formulário 

constante do Anexo III (modelo 6); --------------------------------------------------------  

i) Até ao final do mês seguinte a cada fim de trimestre, as Associações devem 

fazer chegar ao Serviço Municipal de Proteção Civil o extrato discriminado 

de conta desse período, de forma a comprovar os gastos que sustentam as 

transferências ao abrigo do Subprograma III. ------------------------------------------  

Para o Subprograma VI, far-se-á o envio trimestral de cópia das faturas ou 

recibos dos gastos com consumos energéticos. ------------------------------------------  

5. Mecanismo de distribuição de verbas remanescentes -------------------------------  

 Se for constatado a existência de valores inscritos em subprogramas para os 

quais as Associações declarem não haver comprovativos suficientes que 

sustentem a transferência do valor total nele inscrito, ajustar-se-á o valor do 

subprograma deficitário no valor aproximado correspondente ao que houver 

sido pago em ano anterior, sendo o remanescente avocado ao subprograma III. 

 No entanto, de forma a não subverter o peso relativo das Associações dentro 

de cada subprograma, os valores remanescentes transitarão entre 

subprogramas de acordo com a seguinte fórmula: ---------------------------------------  

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

 ----------------------------------------------------------------------------  
Em que: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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, representa o Valor Final do subprograma III no ano de vigência do 

protocolo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
, representa o Valor Inicial inscrito no subprograma III; -------------------------  

, representa o Valor Transferido como remanescente do(s) 

subprograma(s) deficitário(s); ------------------------------------------------------------------  
, representa o Valor Final do subprograma deficitário no ano de vigência 

do protocolo;-----------------------------------------------------------------------------------------  
, representa o Valor Inicial inscrito no subprograma deficitário; ----------------  

, representa o Valor Transferido para o subprograma III. ----------------------  

----------------------------------------------Cláusula 5ª --------------------------------------------  

------------------------------------------Disposições Finais --------------------------------------  

1.  O presente Protocolo tem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019 e é válido 

até 31 de Dezembro de 2019, sendo renovado automaticamente por 

períodos de um ano, desde que não seja denunciado por qualquer das 

partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  Dadas as dificuldades em fazer vigorar logo no início de cada ano o novo 

PAAVB, em razão da duração no tempo da avaliação e tramitação 

processual de todo o processo que conduz à sua assinatura, determina-se 

aqui que as transferências que dão cobertura aos Subprogramas III (Gestão 

Corrente), VI (Apoio às Despesas Energéticas) e VII (Protocolo dos GIPE’s), 

sejam efetuadas pelos mesmos valores que vigoraram para o ano anterior e 

até à assinatura do novo Protocolo, sendo posteriormente acertados os 

valores que resultem diferentes pela existência do novo documento, 

salvaguardando-se que não tenha havido denúncia por nenhuma das partes. 

3. O incumprimento das cláusulas expressas no presente Protocolo legitimará 

qualquer das partes a proceder à sua denúncia, com a antecedência prévia 

de 30 (trinta) dias, através de comunicação escrita, por carta registada com 

aviso de receção. -------------------------------------------------------------------------------  

4.  Todos os casos omissos no presente Protocolo serão resolvidos de comum 

acordo entre as partes. (…)” ----------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------“ANEXO I -------------------------------------------  

a) Valores base por Associação e por subprograma para o ano de 2019 ----------  
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Subprograma I – 77.000,00 €  ------------------------------------------------------------------  

O montante global atribuído a este subprograma, é repartido por entre as suas 

componentes, seguro de acidentes pessoais e dos veículos, segundo a 

aplicação da seguinte fórmula: -----------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------  
Em que: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 é o montante global do subprograma; --------------------------------------------------  

 é o valor atribuído para pagamento de seguros dos veículos; --------------------  

 é o valor atribuído para pagamento de seguros de acidentes pessoais. -------  

Sendo o montante afeto ao seguro de acidentes pessoal no valor de 25.000 €, 

resulta, por aplicação da fórmula, um valor global de 52.000 €, a ser repartido 

pelas Associações de acordo com o quadro seguinte: ----------------------------------  

Associações  Valor 

Bucelas 6.240 € 

Camarate 6.760 € 

Fanhões 6.240 € 

Loures 9.880 € 

Moscavide e Portela 6.760 € 

Sacavém 9.880 € 

Zambujal 6.240 € 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso 

após envio por parte das Associações do respetivo pedido acompanhado da 

cópia da fatura ou recibo comprovativo da despesa. ------------------------------------  

Os encargos com o seguro de acidentes pessoais serão geridos pelo serviço 

respetivo da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

Subprograma II – 17.000,00 € ------------------------------------------------------------------  

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de 

acordo com o quadro seguinte: ----------------------------------------------------------------  

Associações  Valor 

Bucelas 2.200 € 

Camarate 2.200 € 

Fanhões 2.200 € 

Loures 3.000 € 
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Moscavide e Portela 2.200 € 

Sacavém 3.000 € 

Zambujal 2.200 € 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso 

após envio por parte das Associações do respetivo pedido acompanhado da 

cópia da fatura ou recibo comprovativo da despesa. ------------------------------------  

Subprograma III – 564.498,00 € ---------------------------------------------------------------  

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de 

acordo com o quadro seguinte: ----------------------------------------------------------------  

Associações  Valor 

Bucelas 79.842 € (*) 

Camarate 82.342 € 

Fanhões 79.842 € (*) 

Loures 80.144 € 

Moscavide e Portela 82.342 € 

Sacavém 80.144 € 

Zambujal 79.842 € (*) 

(*) Sujeito a acerto por introdução do mecanismo de distribuição das verbas 

remanescentes -------------------------------------------------------------------------------------  

O pagamento dos valores inscritos é pago mensalmente na proporção de 1/12 

avos do valor referente a cada Associação. ------------------------------------------------  

Subprograma IV ------------------------------------------------------------------------------------  

a)  Aquisição de equipamento de combate a incêndios, salvamento, proteção 

individual, uniformes - 35.000,00 € --------------------------------------------------------  

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de 

acordo com o quadro seguinte: ----------------------------------------------------------------  

Associações  Valor 

Bucelas 5.000 € 

Camarate 
5.000 € 

Fanhões 
5.000 € 

Loures 
5.000 € 

Moscavide e Portela 
5.000 € 

Sacavém 
5.000 € 
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Zambujal 
5.000 € 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso 

após envio por parte das Associações do respetivo pedido acompanhado da 

cópia da fatura ou recibo comprovativo da despesa. ------------------------------------  

Subprograma V – 28.000,00 € -----------------------------------------------------------------  

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de 

acordo com o quadro seguinte: ----------------------------------------------------------------  

Associações  Valor 

Bucelas 4.000 € 

Camarate 
4.000 € 

Fanhões 
4.000 € 

Loures 
4.000 € 

Moscavide e Portela 
4.000 € 

Sacavém 
4.000 € 

Zambujal 
4.000 € 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso 

após envio por parte das Associações do respetivo pedido acompanhado da 

cópia da fatura ou recibo comprovativo da despesa. ------------------------------------  

Subprograma VI – 210.000,00 € ---------------------------------------------------------------  

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de 

acordo com o quadro seguinte: ----------------------------------------------------------------  

Associações  Valor 

Bucelas 23.100 € (*) 

Camarate 
31.080 € 

Fanhões 
23.100 € (*) 

Loures 
39.270 € 

Moscavide e Portela 
31.080 € 

Sacavém 
39.270 € 

Zambujal 
23.100 € (*) 

 (*) Sujeito a acerto por introdução do mecanismo de distribuição das verbas 

remanescentes -------------------------------------------------------------------------------------  

O pagamento dos valores inscritos é pago mensalmente na proporção de 1/12 

avos do valor referente a cada Associação. ------------------------------------------------  
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a) Distribuição das verbas remanescentes -------------------------------------------------  

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

Subprograma VI – Apoio às Despesas Energéticas 

Associações Vispd VTsp III VFspd 

Bucelas 23.100 € 11.100 € 12.000 € 

Fanhões 23.100 € 10.100 € 13.000 € 

Zambujal 23.100 € 4.600 € 18.500 € 

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

Subprograma III – Gestão Corrente 

Associações VispIII VTspd VFspIII 

Bucelas 79.842 € 11.100 € 90.942 € 

Fanhões 79.842 € 10.100 € 89.942 € 

Zambujal 79.842 € 4.600 € 84.442 € 

c) Valores finais por subprograma e Associação a vigorar em 2019 após 

aplicação do mecanismo de distribuição das verbas remanescentes ---------------  

Subprograma I 

Associações Valor 

Bucelas 6.240 € 

Camarate 6.760 € 

Fanhões 6.240 € 

Loures 9.880 € 

Moscavide e Portela 6.760 € 

Sacavém 9.880 € 

Zambujal 6.240 € 

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

Subprograma II 

Associações Valor 

Bucelas 2.200 € 

Camarate 2.200 € 

Fanhões 2.200 € 

Loures 3.000 € 

Moscavide e Portela 2.200 € 
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Sacavém 3.000 € 

Zambujal 2.200 € 

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

Subprograma III 

Associações Valor 

Bucelas 90.942 € 

Camarate 82.342 € 

Fanhões 89.942 € 

Loures 80.144 € 

Moscavide e Portela 82.342 € 

Sacavém 80.144 € 

Zambujal 84.442 € 

 

 

 

Subprograma IV 

Associações Valor 

Bucelas 5.000 € 

Camarate 5.000 € 

Fanhões 5.000 € 

Loures 5.000 € 

Moscavide e Portela 5.000 € 

Sacavém 5.000 € 

Zambujal 5.000 € 

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

Subprograma V 

Associações Valor 

Bucelas 4.000 € 

Camarate 4.000 € 

Fanhões 4.000 € 

Loures 4.000 € 

Moscavide e Portela 4.000 € 
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Sacavém 4.000 € 

Zambujal 4.000 € 

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

Subprograma VI 

Associações Valor 

Bucelas 12.000 € 

Camarate 31.080 € 

Fanhões 13.000 € 

Loures 39.270 € 

Moscavide e Portela 31.080 € 

Sacavém 39.270 € 

Zambujal 18.500 € 

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

MAPA GLOBAL FINAL 

Associações   Valores por Subprograma   Totais por 

 I II III IV V VI Associação 

Bucelas 6.240 € 2.200 € 90.942 € 5.000 € 4.000 € 12.000 € 115.382 € 

Camarate 6.760 € 2.200 € 82.342 € 5.000 € 4.000 € 31.080 € 123.882 € 

Fanhões 6.240 € 2.200 € 89.942 € 5.000 € 4.000 € 13.000 € 115.382 € 

Loures 9.880 € 3.000 € 80.144 € 5.000 € 4.000 € 39.270 € 141.294 € 

Moscavide e 

Portela 
6.760 € 2.200 € 82.342 € 5.000 € 4.000 € 31.080 € 123.882 € 

Sacavém 9.880 € 3.000 € 80.144 € 5.000 € 4.000 € 39.270 € 141.294 € 

Zambujal 6.240 € 2.200 € 84.442 € 5.000 € 4.000 € 18.500 € 115.382 € 

Totais por 

subprograma 
52.000 € 17.000 € 590.298 € 35.000 € 28.000 € 184.200 € 906.498 €” 

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

----------------------------------------------“ANEXO II ---------------------------------------------  

--------LISTAGEM DE ITENS OU GRUPOS DE ITENS ELEGÍVEIS PARA --------  

---------------------INTEGRAÇÃO DOS SUBPROGRAMAS II, III, IV E V --------------  

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

Subprograma II – Atividades formativas para bombeiros -------------------------------  
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− Aquisição de serviços de formação destinados ao ensinamento geral e 

melhoria dos níveis de conhecimento teórico/prático dos elementos da 

corporação, incluindo ações de natureza diversa que demonstrem trazer 

valor acrescentado do ponto de vista técnico para o desempenho da missão 

dos elementos dos corpos de bombeiros; -----------------------------------------------  

− Aquisição de equipamento informático para salas de formação, PC’s, 

monitores, equipamento wireless; ---------------------------------------------------------  

− Projetores LCD, écrans de projeção, mobiliário específico para salas de 

formação; -----------------------------------------------------------------------------------------  

− Carregamento de extintores; ----------------------------------------------------------------  

− Aquisição de equipamentos técnicos para provas práticas e treinos 

(simuladores de fogo, manequins, equipamentos de avaliação de SBV-DAE); 

− Aquisição de consumíveis relativos à ativação de equipamentos requeridos 

em aulas práticas. ------------------------------------------------------------------------------  

Subprograma III – Gestão corrente -----------------------------------------------------------  

Serão consideradas as despesas constantes do extrato discriminado de conta, 

com exceção das seguintes: --------------------------------------------------------------------  

a)  Custos com o pessoal integrado nos Grupos de Intervenção Permanente, 

objeto de apoio no âmbito do subprograma VII; ---------------------------------------  

b)  Despesas abrangidas pelos restantes subprogramas. -------------------------------  

Subprograma IV – Aquisição de equipamentos de combate a incêndios, 

salvamento, proteção individual, uniforme --------------------------------------------------  

− Vestuário e equipamento de proteção individual contra fogo, agentes 

químicos, biológicos ou radiológicos; -----------------------------------------------------  

− Equipamento de medição e monitorização do meio; ---------------------------------  

− Componentes dos equipamentos anteriormente referidos, cuja validade 

limitada no tempo exija a reposição cíclica; ---------------------------------------------  

− Equipamento de resgate e salvamento para operação em meios específicos; 

− Equipamento de primeiros socorros, salvamento, monitorização e 

estabilização e da vítima; --------------------------------------------------------------------  

− Mangueiras, agulhetas e outros equipamentos de combate a incêndios; ------  

− Equipamento de comunicações rádio de banda alta;---------------------------------  

− Uniforme. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Subprograma V – Beneficiação de instalações e infra-estruturas --------------------  

− Materiais de construção civil; ----------------------------------------------------------------  

− Mão-de-obra de diversas especialidades inerentes à atividade de construção 

civil e conexas; ----------------------------------------------------------------------------------  

− Equipamentos de iluminação, segurança e deteção; ---------------------------------  

− Aquecimento; ------------------------------------------------------------------------------------  

− Ventilação; ---------------------------------------------------------------------------------------  

− Ar condicionado; --------------------------------------------------------------------------------  

− Balneários; ---------------------------------------------------------------------------------------  

− Cozinha industrial;------------------------------------------------------------------------------  

− Equipamento para sala de refeições e Bar; ---------------------------------------------  

− Alta-fidelidade e televisão; -------------------------------------------------------------------  

− Instalações elétricas; --------------------------------------------------------------------------  

− Portas e portões automáticos; --------------------------------------------------------------  

− Isolamentos térmicos ou acústicos diversos;  ------------------------------------------  

− Pinturas;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

− Dotação de equipamentos para sala de primeiros socorros; -----------------------  

− Instalação de antenas fixas de comunicações; ----------------------------------------  

− Equipamentos de ginásio; --------------------------------------------------------------------  

− Equipamento oficinal e ferramental destinados à revisão e manutenção 

básica de viaturas e instalações. -----------------------------------------------------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 33/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO 

DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E 

A ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DA VILA DE MOSCAVIDE --------------  

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

“Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  
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A. As comunicações em emergência são um instrumento decisivo na gestão, 

condução e operacionalização das atividades de proteção civil em contexto 

de acidente grave ou catástrofe; -----------------------------------------------------------  

B. É avisado existirem redundâncias nas redes de comunicações rádio de 

forma a garantir alternativas fiáveis em caso de falência das redes 

existentes; ----------------------------------------------------------------------------------------  

C. A Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide (ARVM) detém a 

experiência, os equipamentos e operadores que possibilitam, de forma 

rápida e célere, estabelecer uma rede de comunicações alternativa, cobrindo 

as necessidades neste domínio; -----------------------------------------------------------  

D. Esta colaboração deve ser objeto de protocolo. ---------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 

33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração de um 

protocolo de colaboração entre o Município de Loures e a Associação de 

Radioamadores da Vila de Moscavide (ARVM) (…)” ------------------------------------  

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

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

----------------------“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE  ----------------------  

-----O MUNICIPIO DE LOURES E A ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES ----   

----------------------------------DA VILA DE MOSCAVIDE ------------------------------------  

Considerando que a Bolsa de Radioamadores Voluntários (BRV) é uma Rede 

Alternativa de Operadores de Comunicações, formada por radioamadores 

voluntários, coordenados pela Associação de Radioamadores da Vila de 

Moscavide (ARVM), que tem por finalidade colaborar com o Município de 

Loures através do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), em casos de 

emergência declarada e sempre que a sua ação for solicitada. ----------------------  

Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, com sede em Loures, na Praça da Liberdade, em 

Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, neste ato representado pelo seu 

Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o efeito, -----  

E --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Associação de Radioamadores da Vila de Moscavide, com sede na Rua 

António Maria Pais, 6 – 4º D em Moscavide, Loures, pessoa coletiva n.º 502 

022 620, neste ato representada pelo seu Presidente, Francisco José Martins 

Gonçalves, com poderes para o efeito, ------------------------------------------------------  

Em conjunto designados por “Partes”, -------------------------------------------------------  

É celebrado o presente protocolo de colaboração, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes: -------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------CLÁUSULA 1ª ----------------------------------------------  

---------------------------------------------Objeto ----------------------------------------------------  

O presente protocolo tem por objeto a cooperação entre as duas entidades 

com vista à criação de uma Rede alternativa de Operadores de Comunicações 

ao serviço do Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures (SMPC). -------------  

---------------------------------------CLÁUSULA 2ª -----------------------------------------------  

-----------------------------Condições Gerais de Execução ----------------------------------  

O SMPC de Loures, em caso de necessidade de ativação da rede alternativa 

de comunicações ou em face de uma previsão de necessidades neste domínio, 

entrará em contato com a ARVM e com a seguinte ordem de prioridade: ---------  

1.  Presidente da ARVM; -------------------------------------------------------------------------  

2.  Outros associados a designar pela Direção, cuja lista nominal será entregue 

ao SMPC de Loures e atualizada sempre que necessário pela ARVM; ---------  

3.  Vice-presidente da ARVM; -------------------------------------------------------------------  

4.  Restantes membros da Direção. -----------------------------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 3ª ------------------------------------------  

------Condições de funcionamento da Bolsa de Radioamadores Voluntários ------  

1.  A Bolsa de Radioamadores Voluntários é coordenada pela ARVM e é aberta 

a todos os radioamadores que nela queiram participar sem qualquer espécie 

de interesse. -------------------------------------------------------------------------------------  

2.  A Bolsa de Radioamadores Voluntários estará representada na Comissão 

Municipal de Proteção Civil pelo Presidente da ARVM ou seu substituto. ------  

3.  A Bolsa de Radioamadores Voluntários atuará em conformidade com o 

prescrito neste Protocolo e de acordo com as necessidades operacionais 

requeridas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures. ------------------  
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4.  A Bolsa de Radioamadores Voluntários reger-se-á, no aspeto técnico e ético, 

pelas normas legais do Regulamento do Radioamador. ----------------------------  

5.  A Bolsa de Radioamadores Voluntários tem a sua sede na Rua António 

Maria Pais, n.º 6 – 4.º D, em Moscavide, sede da ARVM. O local do Centro 

Coordenador em frequências de Radioamador será a sede da ARVM e 

funcionará nas frequências do Serviço de Amador. ----------------------------------  

6.  O Radioamador, ao ter conhecimento duma ocorrência grave no Concelho 

de Loures, deve utilizar as frequências indicadas na cláusula 9.ª, manter-se 

em escuta e aguardar que os seus serviços sejam solicitados pela Estação 

Coordenadora da Bolsa de Radioamadores Voluntários. ---------------------------  

7.  O Radioamador pertencente à Bolsa de Radioamadores Voluntários deverá 

manter a sua estação sempre apta a funcionar em situações de emergência.  

8.  Fazem parte integrante da Bolsa de Radioamadores Voluntários todos os 

Radioamadores licenciados pela ANACOM - Autoridade Nacional de 

Comunicações que a ela desejem aderir em pleno espírito de voluntariado e 

que se inscrevam através da ARVM. -----------------------------------------------------  

---------------------------------------------CLÁUSULA 4ª -----------------------------------------  

------------Obrigações dos aderentes à Bolsa de Radioamadores Voluntários -----  

Os aderentes à Bolsa de Radioamadores Voluntários comprometem-se a: -------  

a)  Respeitar o Regulamento do Radioamador e obedecer à sua deontologia; 

b) Aceitar o presente Protocolo e providenciar o seu cumprimento; -----------------  

c)  Colocar ao serviço da Bolsa de Radioamadores Voluntários os seus 

conhecimentos técnicos, estação e o material que disponham e seja 

indispensável para a operacionalidade na ação; --------------------------------------  

d) Colaborar com todas as entidades intervenientes em situações de 

emergência; --------------------------------------------------------------------------------------  

e)  Não interferir, ou de qualquer modo, dificultar a ação de entidades 

especializadas de socorro; -------------------------------------------------------------------  

f) Colaborar no recrutamento de novos elementos para a Bolsa de 

Radioamadores Voluntários; ----------------------------------------------------------------  

g)  Usar de discrição e ser comedido durante a emergência; -------------------------  

h)  Manter a confidencialidade das comunicações. ---------------------------------------  
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-----------------------------------------CLÁUSULA 5ª ---------------------------------------------  

----------------------------------Modos de Comunicação  --------------------------------------  

Os modos de Comunicação serão os seguintes: ------------------------------------------  

a) Fonia, AM, FM, SSB; --------------------------------------------------------------------------  

b) Comunicações Digitais: Packet Radio; RTTY; TVA (Televisão de Amadores). 

--------------------------------------------CLÁUSULA 6ª ------------------------------------------  

-----------Coordenador Técnico da Bolsa de Radioamadores Voluntários -----------  

O Coordenador Técnico da Bolsa de Radioamadores Voluntários é indigitado 

pela ARVM e: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Responde perante a ARVM e tem sob a sua responsabilidade a manutenção 

da estação da Proteção Civil de Loures instalada na sede da ARVM; ----------  

2.  Dá apoio técnico à Estação Coordenadora da Bolsa de Radioamadores 

Voluntários; --------------------------------------------------------------------------------------  

3.  Deve ser detentor de uma Licença de Amador da classe 2 ou superior. -------  

---------------------------------------------CLÁUSULA 7ª -----------------------------------------  

----------Condições de funcionamento da Associação de Radioamadores ----------  

------------------------------------------da Vila de Moscavide -----------------------------------  

1.  A ARVM deverá, pelas suas caraterísticas, estar equipada de equipamentos 

rádio, antenas e acessórios, bem como de equipamento digital e 

componentes, que permitam ter uma cobertura efetiva de todo o Concelho; --  

2.  A ARVM funciona com o indicativo CT1RVM nas bandas de amador e com 

indicativo a atribuir pela ANACOM / Serviço Municipal de Proteção Civil 

quando da instalação do equipamento da Proteção Civil de Loures; ------------  

3.  Face a eventual inoperacionalidade da Estação Coordenadora da Bolsa de 

Radioamadores Voluntários, esta poderá designar outra estação que a 

substitua. -----------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 8ª ------------------------------------------  

---------Operador de Emergência da Bolsa de Radioamadores Voluntários --------  

O Operador de Emergência da Bolsa de Radioamadores Voluntários é 

indigitado pela ARVM e:--------------------------------------------------------------------------  

1.  Responde perante a ARVM, e tem sob a sua responsabilidade a operação 

da Estação do Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures na sede da 

ARVM; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Deverá ser detentor da uma Licença de Amador da classe 2 ou superior. -----  

--------------------------------------------CLÁUSULA 9ª ------------------------------------------  

---------------------------------------Frequências de Serviço -----------------------------------  

1.  Frequência de Serviço VHF (Simplex) ----------------------------------------------------  

145.350 MHz F.M. ---------------------------------------------------------------------------------  

2.  Frequência de Serviço UHF (Simplex) ---------------------------------------------------  

434.350 MHz F.M. ---------------------------------------------------------------------------------  

3.  Frequência de Serviço UHF (REPETIDOR)---------------------------------------------  

439.325 MHz F.M. RU746 – CQ0URVM – Santa Eulália – Vialonga. ---------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 10ª ----------------------------------------  

--------Identificação dos membros da Bolsa de Radioamadores Voluntários -------  

Quando em atividade e integrados em missões que resultem da ativação da 

Bolsa de Radioamadores Voluntários por parte do Serviço Municipal de 

Proteção Civil, será fornecida identificação, por parte deste Serviço, que 

comprove a sua atividade junto das entidades que o requeiram. ---------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 11ª ----------------------------------------  

-----------------------------Obrigações do Município de Loures -----------------------------  

1.  A Câmara Municipal de Loures responsabilizar-se-á pela atribuição de um 

subsídio anual, cujo valor não excederá os 2.000,00€, sendo que a utilização 

do referido montante, deverá ter como alvo primordial, os investimentos em 

equipamentos e sua manutenção, não podendo ser aceites pedidos de 

comparticipação, sem as faturas acompanhadas dos respetivos 

comprovativos de pagamento.  -------------------------------------------------------------  

Em complemento, serão admissíveis as despesas relativas à organização de 

eventos por parte da ARVM, no montante limite de 750,00€, ou da sua 

representação em eventos realizados por terceiros, no âmbito do 

radioamadorismo, que decorram em território nacional continental.  ------------  

2.  Os elementos pertencentes à Bolsa de Radioamadores Voluntários, quando 

em missão solicitada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, bem como 

quaisquer avarias ou deterioração dos equipamentos imputáveis à sua 

utilização no âmbito do presente protocolo, estarão abrangidos por seguro 

da Câmara Municipal de Loures. -----------------------------------------------------------  
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3.  Aquando da realização de exercícios e/ou simulacros promovidos pelo 

Serviço Municipal de Proteção Civil, no âmbito das suas atividades de 

planeamento e de prevenção, caso enquadráveis nos objetivos e nas 

atividades dos mesmos, será a ARVM convidada a participar, 

estabelecendo-se com a devida antecedência o seu enquadramento e forma 

de participação. ---------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------CLÁUSULA 12ª ---------------------------------------  

------------------------------------------Utilização de símbolos ---------------------------------  

A utilização de símbolos da Câmara Municipal por parte da ARVM, 

nomeadamente o brasão, logotipo e símbolo da proteção civil municipal, fica 

condicionada à presença destes elementos enquanto referência do apoio 

municipal à ARVM e enquadrados neste contexto. ---------------------------------------  

-------------------------------------------CLÁUSULA 13ª -----------------------------------------  

----------------------------------------------Revogação --------------------------------------------  

O presente Protocolo pode ser revogado, por acordo expresso das Partes. ------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 14ª ----------------------------------------  

----------------------------------------Denúncia do Protocolo -----------------------------------  

O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer uma das Partes, com 

um aviso expresso e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de ficar 

assegurada a realização de eventuais atividades em curso. --------------------------  

-------------------------------------------CLÁUSULA 15ª -----------------------------------------  

-----------------------------------------------Resolução --------------------------------------------  

1. O incumprimento por qualquer uma das Partes, das obrigações constantes 

no presente protocolo, confere à parte lesada o direito à resolução do 

Protocolo, não havendo no entanto lugar a qualquer indemnização; ------------  

2. A resolução deverá ser notificada à parte faltosa através de carta registada 

com aviso de receção, operando automaticamente a partir da data de 

receção, sem prejuízo de ficar assegurada a realização de eventuais 

atividades em curso. ---------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 16ª ----------------------------------------  

-----------------------------------------------Regulação --------------------------------------------  

O presente Protocolo será regulado nos seus aspetos legais pela legislação em 

vigor respeitante ao voluntariado de Proteção Civil. -------------------------------------  
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--------------------------------------------CLÁUSULA 17ª ----------------------------------------  

-----------------------------------------Dúvidas e Omissões -------------------------------------  

As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 

do presente protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as 

Partes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------CLÁUSULA 18ª -----------------------------------------  

----------------------------------------Vigência do Protocolo ------------------------------------  

O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora 

até 31 de dezembro de 2019. (…)” ------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 34/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA, AO 

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

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

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

A. O Sport Clube Sanjoanense, associação concelhia, com o NIF 501 599 100, 

solicitou a utilização do Pavilhão José Gouveia, no dia 30 de junho de 2018, 

para a realização Sarau de Verão Gímnico; --------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia pressupõe o pagamento por hora, ao 

fim de semana, do valor de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos), 

IVA não incluído; --------------------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de quinze horas, entre as 9h00 e as 24h00 

no dia 30 de junho de 2018, do que resulta um valor a pagamento de 

194,28€ (cento e noventa e quatro euros e vinte e oito cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor; --------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. --------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão José Gouveia em 

conjugação com a al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização, ao Sport Clube Sanjoanense, no valor total 194,28€ (cento 

e noventa e quatro euros e vinte e oito cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 35/2019 – SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL HUMBERTO DELGADO, À 

AMSAC-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SANTO ANTÓNIO DOS 

CAVALEIROS ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A.  A AMSAC – Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, 

entidade com estatuto de entidade pública, com o NIF 501 116 516, 

requereu a utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas 

General Humberto Delgado, em Santo António dos Cavaleiros, para a 

realização do AMSAC DAY, no dia 9 de setembro de 2018, entre as 8h00 e 

as 21h00; -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas General 

Humberto Delgado, pressupõe o pagamento por hora de 11,29€ (onze euros 

e vinte e nove cêntimos), em horário diurno e de 12,62 (doze euros e 

sessenta e dois cêntimos), em horário noturno, isento de IVA;  -------------------  

C. A ocupação, teve a duração de treze horas, no valor total de 150,10€ (cento 

e cinquenta euros e dez cêntimos), isentos de IVA; ----------------------------------  
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D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. --------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, a isenção do pagamento pela respetiva utilização, à AMSAC – 

Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, no valor total de 

150,10€ (cento e cinquenta euros e dez cêntimos). (…)” -------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO, 

POR INTEGRAR OS CORPOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

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

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

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

 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 36/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA SALA POLIVALENTE DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO, À JUNTA DE FREGUESIA DE 

LOURES ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Junta de Freguesia de Loures, com o NIF 506849171, solicitou a utilização 

da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal José Saramago, para a 

realização da Cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito “Melhores Alunos 

da Freguesia de Loures”, no dia 10 de outubro de 2018, entre as 15H00 e as 

20H00; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

B. A utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal José Saramago 

prevê o pagamento por hora, do valor de 18€ (dezoito euros), IVA incluído; --  

C. A ocupação teve a duração de cinco horas, correspondendo a um valor total 

de 90,00€ (noventa euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor; -------------  
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D. A entidade supramencionada requereu a isenção de pagamento pela 

utilização acima indicada. --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo da al. e) do artigo 19º 

das Normas de Funcionamento da Rede de Bibliotecas Municipais, em vigor 

conjugado com a al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento, a 

Junta de Freguesia de Loures, pela utilização da Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal José Saramago, no valor total de 90,00€ (noventa euros), com IVA 

incluído, à taxa legal em vigor. (…)” ----------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 37/2019- SUBSCRITA PELO SR. VICE -

PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELA 

UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, À POLÍCIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA - DIVISÃO DE LOURES ------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Polícia de Segurança Pública – Divisão de Loures, com o NIPC 

600006662, solicitou a cedência do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 1 de 

fevereiro de 2018, para a comemoração do seu Aniversário; ----------------------  

B.  A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade pressupõe o pagamento, por hora, 

de 33,62€ (trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos), para utilização do 

recinto central e ginásio e de 13,14€ (treze euros e catorze cêntimos) para 

montagens e desmontagens de material, sem IVA incluído;  ----------------------  

C. A ocupação teve a duração de dezasseis horas, entre as 8h00 e as 24h00, 

nos termos da informação registada no webdoc nº E/7184/2018, 

correspondendo ao valor total de 460,12€ (quatrocentos e sessenta euros e 

doze cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor; ----------------------------  

D. A entidade requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. 
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 

conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, a isenção do pagamento pela respetiva 

utilização, à Polícia de Segurança Pública – Divisão de Loures, no valor total de 

460,12€ (quatrocentos e sessenta euros e doze cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (…)” -------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 38/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, AO 

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

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

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

A. O Grupo Desportivo de Lousa, com o NIF 501 182 276, solicitou a utilização 

do Pavilhão Paz e Amizade no dia 10 de junho de 2018, para a realização do 

Sarau de Encerramento da Época, nos termos do documento registado sob 

o webdoc nº E/38482/2018; -----------------------------------------------------------------  

B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade prevê o pagamento, por hora, de 

10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a realização da 

iniciativa e de 5,44€ (cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) para 

montagens/desmontagens de material, IVA não incluído; --------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de treze horas (sete horas correspondem a 

montagens/desmontagens e seis horas à iniciativa), correspondendo a um 

valor a pagamento de 124,55€ (cento e vinte e quatro euros e cinquenta e 

cinco cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; ----------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. --------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão Paz e Amizade em conjugação com a 

al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela respetiva utilização, 

ao Grupo Desportivo de Lousa, no valor total 124,55€ (cento e vinte e quatro 

euros e cinquenta e cinco cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” ---  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 39/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, À 

GIMNOFRIELAS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE 

FRIELAS ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A GIMNOFRIELAS – Associação Desportiva, Cultural e Social de Frielas, 

com o NIF 509 091 270, solicitou a cedência do Pavilhão Paz e Amizade, 

nos dias 28 e 29 de abril de 2018, para a realização do Campeonato 

Nacional Base; ----------------------------------------------------------------------------------  

B.  A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade pressupõe o pagamento, por hora, 

de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos), para a realização de 

iniciativas e de 5,44€ (cinco euros e quarenta e quatro cêntimos), para 

montagens/desmontagens de material, sem IVA incluído; --------------------------  

C. A ocupação teve a duração de vinte e três horas e trinta minutos para a 

iniciativa e de trinta e quatro horas e trinta minutos para 

montagens/desmontagens, nos termos da informação registada sob o 

webdoc nº E/123802/2017, perfazendo um valor total de 535,22€ 

(quinhentos e trinta e cinco euros e vinte e dois cêntimos), com IVA incluído 

à taxa legal em vigor; --------------------------------------------------------------------------  
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D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. --------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 

conjunção com a al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, a isenção do pagamento pela respetiva 

utilização, à GIMNOFRIELAS – Associação Desportiva, Cultural e Social de 

Frielas, no valor de 535,22€ (quinhentos e trinta e cinco euros e vinte e dois 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” --------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 40/2019 - SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ANTÓNIO FELICIANO 

BASTOS, À POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DIVISÃO DE LOURES - 

70ª ESQUADRA ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Polícia de Segurança Pública – Divisão de Loures - 70ª Esquadra, com o 

NIPC 600 006 662 solicitou a utilização do Pavilhão António Feliciano 

Bastos, para a prática de atividade física (modalidade de Futsal), na 

presente época desportiva (2018/2019), nos termos do documento registado 

sob o nº E/99618/2018; -----------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos pressupõe o pagamento 

por hora, no período diurno, de 27,16€ (vinte e sete euros e dezasseis 

cêntimos), IVA não incluído;  ----------------------------------------------------------------  

C. A ocupação terá a duração total estimada de sessenta horas, do que resulta 

um valor a pagamento de 2.004,41€ (dois mil e quatro euros e quarenta e 

um cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; -------------------------------------  
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D. A entidade requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. 

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos 

em conjugação com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento 

pela respetiva utilização, à Polícia de Segurança Pública – Divisão de Loures – 

70 ª Esquadra, no valor total de 2.004,41€ (dois mil e quatro euros e quarenta e 

um cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” ---------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 41/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ANTÓNIO FELICIANO 

BASTOS, À DGESTE - DIREÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES/COORDENAÇÃO LOCAL DO DESPORTO ESCOLAR DE 

LOURES, ODIVELAS E VILA FRANCA DE XIRA ----------------------------------------  

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

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

A. A DGESTE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares/Coordenação 

Local do Desporto Escolar de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, com o 

NIF 600 086 020 solicitou a cedência do Pavilhão António Feliciano Bastos 

para a realização do Quadro Competitivo de Ténis de Mesa para os 

concelhos de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, no âmbito do desporto 

escolar, nos dias 13 e 27 de janeiro, 17 de fevereiro e 17 de março de 2018, 

entre as 8H00 e as 14H00; ------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos, pressupõe o pagamento 

de 47,64€ (quarenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos) por hora, 

sem IVA incluído;  ------------------------------------------------------------------------------  
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C. A ocupação teve a duração de vinte e quatro horas, do que resulta um valor 

total a pagamento de 1.406,33€ (mil quatrocentos e seis euros e trinta e três 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor; -----------------------------------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento dos valores relativos à 

utilização acima indicada. --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos, em 

conjunção com a al. u) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a isenção do pagamento pela utilização do mesmo, a DGESTE – 

Direção Geral de Estabelecimentos Escolares/Coordenação Local do Desporto 

Escolar de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, no valor total de 1.406,33€ 

(mil quatrocentos e seis euros e trinta e três cêntimos), IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 42/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ANTÓNIO FELICIANO 

BASTOS, À DGESTE - DIREÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES/COORDENAÇÃO LOCAL DO DESPORTO ESCOLAR DE 

LOURES, ODIVELAS E VILA FRANCA DE XIRA ----------------------------------------  

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

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

A. A DGESTE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares/Coordenação 

Local do Desporto Escolar de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, com o 

NIF 600 086 020, solicitou a cedência do Pavilhão António Feliciano Bastos 

para a realização da fase final local da modalidade de Voleibol, escalão 

juvenil, feminino e masculino, no âmbito do desporto escolar, no dia 21 de 

abril de 2018; ------------------------------------------------------------------------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
105/160 

 
 
                                                                                                                                      30ª Reunião Ordinária - 2019-01-30 

 
 
 

B. A utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos, pressupõe o pagamento 

de 47,64€ (quarenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos) por hora, 

sem IVA incluído;  ------------------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de cinco horas (entre as 8H30 e as 13h30), do 

que resulta um valor total a pagamento de 292,99€ (duzentos e noventa e 

dois euros e noventa e nove cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento dos valores relativos à 

utilização acima indicada. --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos, em 

conjunção com a al. u) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a isenção do pagamento pela utilização do mesmo, à DGESTE – 

Direção Geral de Estabelecimentos Escolares/Coordenação Local do Desporto 

Escolar de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, no valor total de 292,99€ 

(duzentos e noventa e dois euros e noventa e nove cêntimos), IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (…)” -------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 43/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL-UNHOS, AO ACROMIX 

CAMARATE CLUBE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 513 124 853, solicitou a utilização do 

Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão 
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do Alto do Moinho), no dia 16 de junho de 2018, para a realização do 1º 

Sarau Gímnico Acromix; ----------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-

Unhos prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € (treze euros e vinte e três 

cêntimos), isento de IVA; ---------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de dezasseis horas, sendo o valor a 

pagamento de 211,68€ (duzentos e onze euros e sessenta e oito cêntimos); 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. --------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), ao 

Acromix Camarate Clube, no valor total de 211,68€ (duzentos e onze euros e 

sessenta e oito cêntimos). (…)” ----------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 44/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL-UNHOS, AO ACROMIX 

CAMARATE CLUBE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 513 124 853, solicitou a utilização do 

Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão 

do Alto do Moinho), nos dias, 12 de abril, 5 e 6 de maio e 30 de junho de 

2018, respetivamente para a realização das iniciativas Prova de Controlo, 

Acromix Cup e 10ª Gala Acromix; ---------------------------------------------------------  
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B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-

Unhos prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € (treze euros e vinte e três 

cêntimos), isento de IVA; ---------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de sessenta e cinco horas e trinta minutos, 

sendo o valor a pagamento pela utilização nas três iniciativas de 866,57€ 

(oitocentos e sessenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos), 

nomeadamente de 145,53€ (cento e quarenta e cinco euros e cinquenta e 

três cêntimos) na Prova de Controlo, de 496,13€ (quatrocentos e noventa e 

seis euros e treze cêntimos) na Acromix Cup e 224,91€ (duzentos e vinte e 

quatro euros e noventa e um cêntimos), na 10ª Gala Acromix; -------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. --------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), ao 

Acromix Camarate Clube, no valor total de 866,57€ (oitocentos e sessenta e 

seis euros e cinquenta e sete cêntimos). (…)” ---------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 45/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL-UNHOS À ASSOCIAÇÃO DE 

GINÁSTICA DE LISBOA -------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Associação de Ginástica de Lisboa, com o NIF 502 437 995, solicitou a 

utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-
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Unhos (Pavilhão Desportivo da Escola Básica do Alto do Moinho) para 

realizar os Campeonatos Territoriais Base e o 11º e o 12º Torneios de 

Desenvolvimento, que decorreram, respetivamente, nos dias 24 e 25 de 

março de 2018, 28 de janeiro de 2018 e 23 e 24 de junho de 2018, no 

Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão 

Desportivo da Escola Básica do Alto do Moinho); -------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-

Unhos prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € (treze euros e vinte e três 

cêntimos), isento de IVA; ---------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve, nos termos do documento registado sob o nº E/2528/2018, 

a duração de setenta e oito horas, correspondendo a um valor total a 

pagamento de 1.031,94€ (mil e trinta e um euros e noventa e quatro 

cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. --------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão Desportivo da Escola 

Básica do Alto do Moinho), à Associação de Ginástica de Lisboa, no valor total 

de 1.031,94€ (mil e trinta e um euros e noventa e quatro cêntimos). (…)” ---------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 46/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, AO GRUPO 

DESPORTIVO DE PIRESCOXE ---------------------------------------------------------------  
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

A. O Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 501 617 540, requereu a 

utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria 

de Azóia, no dia 10 de fevereiro de 2018, entre as 13h00 e as 20h00, para a 

realização de um Evento de Artes Marciais das camadas jovens; ----------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 

Iria de Azóia, no período indicado, prevê o pagamento por hora de 11,90€ 

(onze euros e noventa cêntimos) em horário diurno e de 13,23€ (treze euros 

e vinte e três cêntimos) em horário noturno, isento de IVA; ------------------------  

C. A utilização teve a duração total de sete horas, correspondendo a um valor a 

pagamento de 86,63€ (oitenta e seis euros e sessenta e três cêntimos), 

isento de IVA; ------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. --------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 

33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a isenção do 

pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas 

de Santa Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, no valor de 86,63€ 

(oitenta e seis euros e sessenta e três cêntimos). (…)” ---------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 47/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, À UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E 

BOBADELA ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  
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A. A União de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, com o NIF 510 839 533, solicitou a utilização do Pavilhão 

Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia, no dia 30 de 

junho de 2018, entre as 8h00 e as 23h30, para a realização da Gala de Final 

do Ano Letivo, no âmbito das atividades da Academia Sénior; --------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 

Iria de Azóia, prevê o pagamento por hora, de 13,23€ (treze euros e vinte e 

três cêntimos), isento de IVA; ---------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de quinze horas e trinta minutos, 

correspondendo a um valor total a pagamento de 205,07€ (duzentos e cinco 

euros e sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. ------------------------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento relativo à utilização acima 

indicada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, da al. u) do nº 1 do artigo 33º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, a isenção 

do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 

Escolas de Santa Iria de Azóia, à União de Freguesias de Santa Iria da Azóia, 

São João da Talha e Bobadela, no valor de 205,07€ (duzentos e cinco euros e 

sete cêntimos), isento de IVA. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 48/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA, À 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA 

E BOBADELA ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  
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A. A União de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, com o NIF 510 839 533, solicitou a utilização do Pavilhão José 

Gouveia, no dia 22 de setembro de 2018, entre as 8h00 e as 24h00, para a 

realização do 4º Encontro de Cante Alentejano, no âmbito das atividades da 

Academia Sénior; -------------------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia, prevê o pagamento por hora, de 

40,16€ (quarenta euros e dezasseis cêntimos), sem IVA incluído; ---------------  

C. A ocupação teve a duração de dezasseis horas, correspondendo a um valor 

total a pagamento de 790,35€ (setecentos e noventa euros e trinta e cinco 

cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento relativo à utilização acima 

indicada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a al. 

u) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, a isenção do pagamento pela utilização do mesmo, à União 

de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor 

de 790,35€ (setecentos e noventa euros e trinta e cinco cêntimos), IVA incluído 

à taxa legal em vigor. (…)” ----------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 49/2019 - 

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

ALTERAÇÃO AO POLÍGONO DA AUGI; - O PROJETO DE RECONVERSÃO 

NA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO; - AS CONDIÇÕES DE 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTRURAS 

URBANÍSTICAS E DA EXECUÇÃO DAS RESPETIVAS OBRAS - 

REFERENTE AO BAIRRO DAS ANTAS, EM MONTEMOR, FREGUESIA DE 

LOURES ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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(PROC. 52.989/LA/L/N) --------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A formalização do procedimento de licenciamento da operação de 

loteamento da AUGI-ANTAS, a sua correta instrução e a recolha de 

pareceres favoráveis das entidades que, no âmbito da lei 91/95 de 2 de 

setembro, têm de emitir parecer; -----------------------------------------------------------  

B. O melhor conhecimento da realidade local, de ajustamento de escalas e da 

melhor delimitação técnica da AUGI; -----------------------------------------------------  

C. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal publicado a 18 de junho de 

2015, assim como, da nova carta de delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional do Município de Loures, aprovada pela Portaria 49/2016 de 22 de 

março de 2016; ---------------------------------------------------------------------------------  

D. A escritura pública, realizada no dia 19 de dezembro de 2018, da área de 

cedência para equipamentos que se localiza fora da AUGI; -----------------------  

E. A ausência de qualquer reclamação ou sugestão no âmbito da consulta 

pública realizada; -------------------------------------------------------------------------------  

F. O referido na informação nº 01/EMAUGI/ML/2019 e na do Chefe de Equipa 

Multidisciplinar quanto ao facto de estarem reunidas condições para se 

decidir sobre o projeto de loteamento desta AUGI ------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto no art(s).º 1º e 24º, 

da Lei 91/95 de 2 de setembro, com a redação vigente, subsidiariamente pelas 

disposições do DL 555/99 de 16 de dezembro, igualmente na redação vigente, 

e nas condições da informação dos serviços nº 01/EMAUGI/ML/2019, ainda da 

informação do Chefe de Equipa: ---------------------------------------------------------------  

1. Aprovar uma alteração ao polígono da AUGI; ------------------------------------------  

2. Aprovar o projeto de reconversão, na modalidade de operação de 

loteamento e respetivas condições; -------------------------------------------------------  

3. Aprovar as condições de apresentação dos projetos de infraestruturas 

urbanísticas e da execução das respetivas obras. (…)” -----------------------------   
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--- Sobre a Proposta de deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, a minha questão 

tem a ver com este ponto e com o seguinte. Relativamente a estes bairros, é 

evidente que é mais um passo que se dá. No entanto, temos aqui uma 

pequena dúvida para a qual gostávamos de obter aqui uma explicação. O 

Coordenador da Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 

na informação, a página três, diz, no último parágrafo, que a análise aos 

projetos de infraestruturas urbanísticas em relação à interdependência 

funcional das infraestruturas, diz-nos que estes dois bairros estão mais 

avançados no processo e os outros nem tanto.  ------------------------------------------  

Portanto, a nossa questão, é saber se esta articulação não acontecer, em 

relação à construção e infraestruturas, se vamos esperar que os problemas dos 

outros bairros que não são hoje propostos, sejam resolvidos ou se vamos 

andar para a frente com estes? Ou seja, se o processo vai continuar a andar. 

Porque aprovarmos o processo e ficar parado, não vale de muito. ------------------  

Espero ter conseguido transmitir a minha questão. --------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, gostaria de fazer 

uma abordagem a este ponto e ao seguinte, em conjunto -----------------------------  

E não poderia deixar de intervir nestes pontos, porque, ao fim e ao cabo, dizem 

respeito à localidade relativamente à qual tenho uma ligação especial, 

Montemor, que me trouxe ao concelho de Loures, em mil novecentos e oitenta 

e oito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao ponto um que, efetivamente, já teve uma primeira 

deliberação aqui em Câmara, a vinte e um de agosto de dois mil e treze, que 

por algumas vicissitudes, nomeadamente, por ser necessária a 

desclassificação de uma linha de água, teve que aguardar seis anos. Mas, 

como se costuma dizer, mais vale tarde do que nunca. ---------------------------------  

Portanto, queria aproveitar esta oportunidade, para, em relação a estes dois 

pontos, felicitar toda a equipa técnica do município que esteve embrenhada, 

certamente, na resolução destes processos, bem como as Comissões de 
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Administração Conjunta e que hoje, nesta localidade, estes dois importantes 

bairros, onde moram muitas pessoas, veem aqui dado um passo importante, no 

reconhecimento da sua propriedade. ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador Nuno Botelho, dizer-lhe 

que o projeto global das redes de infraestruturas, está articulado e o 

andamento destas em concreto, poderão fazer-se sem esperar pelos outros. 

Portanto, com esta aprovação, avançaremos nesses termos, mas com a 

certeza de que estão articuladas todas as redes. -----------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

 O VEREADOR, SR. NUNO DIAS, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -------------  

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

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

 PONTO TRINTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 50/2019 - SUBSCRITA 

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

AO POLÍGONO DA AUGI; - O PROJETO DE RECONVERSÃO NA 

MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO; - AS CONDIÇÕES DE 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTRURAS 

URBANÍSTICAS E DA EXECUÇÃO DAS RESPETIVAS OBRAS - 

REFERENTE AO BAIRRO BARROS OU REDONDO, EM MONTEMOR, 

FREGUESIA DE LOURES ----------------------------------------------------------------------  

(PROC. 28.762/L/N) -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A formalização do procedimento de licenciamento da operação de 

loteamento da AUGI-BARROS OU REDONDO, a sua correta instrução e a 

recolha de pareceres favoráveis das entidades que, no âmbito da Lei nº. 

91/95 de 2 de setembro, têm de emitir parecer; ---------------------------------------  

B. O melhor conhecimento da realidade local, de ajustamento de escalas e da 

melhor delimitação técnica da AUGI; -----------------------------------------------------  
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C. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal publicado a 18 de junho de 

2015, assim como, da nova carta de delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional do Município de Loures, aprovada pela Portaria 49/2016 de 22 de 

março de 2016; ---------------------------------------------------------------------------------  

D. A escritura pública, realizada no dia 19 de dezembro de 2018, da área de 

cedência para equipamentos que se localiza fora da AUGI; -----------------------  

E. A ausência de qualquer reclamação ou sugestão no âmbito da consulta 

pública realizada; -------------------------------------------------------------------------------  

F. O referido na informação nº 03/EMAUGI/ML/2019 e na do Chefe de Equipa 

Multidisciplinar quanto ao facto de estarem reunidas condições para se 

decidir sobre o projeto de loteamento desta AUGI ------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto no art(s).º 1º e 24º, 

da Lei nº. 91/95 de 2 de setembro, com a redação vigente, subsidiariamente 

pelas disposições do DL 555/99 de 16 de dezembro, igualmente na redação 

vigente, e nas condições da informação dos serviços nº 01/EMAUGI/ML/2019, 

ainda da informação do Chefe de Equipa: --------------------------------------------------  

1. Aprovar uma alteração ao polígono da AUGI; ------------------------------------------  

2. Aprovar o projeto de reconversão, na modalidade de operação de 

loteamento e respetivas condições; -------------------------------------------------------  

Aprovar as condições de apresentação dos projetos de infraestruturas 

urbanísticas e da execução das respetivas obras. (…)” ---------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 51/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: 

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

JÚRI E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATO; - A MINUTA DO 

ANÚNCIO E PUBLICITAÇÃO DO ANÚNCIO DO CONCURSO - REFERENTE 
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À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 

EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS -----------------------------------------------------  

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

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

A. Conforme decorre da solicitação efetuada pela efetuada pela Divisão de 

Administração Geral (DAG), através da Informação com o Registo Webdoc 

E/102808/2018 e da RI 57131/2018, vem manifestada a necessidade de ser 

desenvolvido um processo de contratação pública no sentido de ser 

celebrado um contrato que tem por objeto principal a prestação de serviços 

de assistência técnica de equipamentos multifuncionais, com site manager e 

consumíveis necessários ao seu bom funcionamento, exceto papel e 

agrafos, para 376 (trezentos e setenta e seis) equipamentos, 171 (cento e 

setenta e um) equipamentos instalados nos Serviços Municipais e 205 

(duzentos e cinco) equipamentos instalados no Parque Escolar, por um 

período máximo de vigência contratual de 36 meses; -------------------------------  

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

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

benefício económico que pode ser obtido pela entidade adjudicatária com a 

execução do contrato a celebrar, o qual se estima seja de €531.630,00 

(quinhentos e trinta e um mil seiscentos e trinta euros), a que acrescerá o 

IVA, se devido, à taxa legal em vigor, se mostra adequado adotar o 

procedimento do tipo concurso público, com publicitação do anúncio no 

Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 

conformidade, designadamente, com o previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), 

artigos 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 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; ------------------  

C. Foram elaboradas as peças do procedimento para aquisição dos referidos 

serviços, a saber, o Programa do Concurso, o Caderno de Encargos e 

Minuta do Anúncio do procedimento e foi igualmente elaborado o documento 

anexo sob o título “Proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento, aprovação do júri e designação do gestor do contrato” (…); ---  
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D. 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), 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, 67.º, 69.º, 136º e 290.º-A, todos do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, uma vez que 

se estima que com a execução de todas as prestações que constituem o 

objeto do contrato, a despesa contratual a pagar pelo Município possa ser na 

ordem dos referidos €531.630,00 (quinhentos e trinta e um mil seiscentos e 

trinta euros), sendo que o referido montante de €531.630,00 (quinhentos e 

trinta e um mil seiscentos e trinta euros) se encontra fixado no Caderno de 

Encargos enquanto preço base; -----------------------------------------------------------  

E. A respetiva despesa ocorrerá pela rubrica 0204 02020802 2013 A 27, 

conforme PRC n.º 4284/2018, datada de 05/12/2018. -------------------------------  

F. É necessário, nomeadamente, informar os fundamentos aduzidos pelo 

serviço requisitante para a fixação do preço base que consta no caderno de 

encargos e os fundamentos aduzidos para que seja tomada uma decisão de 

não adjudicação por lotes, bem como propor o júri e propor o gestor do 

contrato a celebrar, foi elaborado documento intitulado de “proposta de 

autorização para início e tipo de procedimento, para nomeação de júri e 

nomeação do gestor do contrato” que se anexa, também para efeitos de 

aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 67.º, 69.º e 
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136º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar 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, a saber, o Programa do Concurso, 

Caderno de Encargos e a Minuta do Anúncio do Procedimento, que se 

anexam, procedimento esse que ocorrerá sob a forma de concurso público, 

com publicitação no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, 

com vista à celebração de contrato de prestação de serviços de assistência 

técnica de equipamentos multifuncionais, com site manager e consumíveis 

necessários ao seu bom funcionamento, exceto papel e agrafos, para 376 

(trezentos e setenta e seis) equipamentos – 171 (cento e setenta e um) 

equipamentos instalados nos Serviços Municipais e 205 (duzentos e cinco) 

equipamentos instalados no Parque Escolar –, pelo período de 36 meses, 

procedimento que se identifica internamente como processo n.º 

48877/DCA/2018. (…)” ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de deliberação, foram proferidas as seguintes 

intervenções: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, para referir que 

esta Proposta, tem um valor de preço base, inferior à do último concurso, 

porque não estamos a falar de uma locação. Os equipamentos ficarão para o 

Município, pelo pagamento do valor residual. Portanto, este concurso destina-

se, apenas, à prestação de serviços de manutenção e assistência técnica e 

fornecimento de toner para multifunções, razão pela qual, mesmo aumentando 

o serviço que vai ser prestado, o valor vai ser inferior. ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

matéria, dizer que, depois de muito termos falado nesta sede, nomeadamente, 

da questão da criação dos lotes para os transportes escolares, onde na 
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Proposta, diz, claramente, que “(…) a não aquisição por lotes, é fundamentada 

pela mais valia financeira decorrente da compra em grande escala (…)”. Isto 

pode ser aplicado a esta matéria, como pode ser aplicado a outras, 

nomeadamente, nos transportes escolares, onde já verificamos que estamos a 

pagar mais caro. Mas faço boa nota que o Município já tenha visto que, 

efetivamente, não é obrigatório ir tudo em lotes. ------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, tenho uma questão 

para colocar e um comentário a fazer. E a questão que quero colocar, é a 

seguinte: é dito na documentação que foi distribuída, que o preço base para 

este concurso, foi estabelecido a partir de uma consulta informal ao mercado. 

Nós gostávamos de perceber, quantas empresas é que foram consultadas, 

para se aferir este valor base para este concurso, apesar de, como o senhor 

Vereador há pouco disse, estar abaixo do que tem estado contratualizado, 

embora isto nos diga muito pouco, porque estas coisas, nomeadamente nesta 

área, os valores deste tipo de prestação de serviço e do toner, são muito 

dinâmicos. Por isso, gostávamos de saber quantas empresas é que foram 

consultadas, para se conseguir estabelecer o preço base para este concurso. --  

O comentário que queria fazer, tem a ver com o facto de estarmos num 

Município galardoado com a bandeira verde ECO XXI, e se perspetivar, de 

acordo com este concurso que se está a lançar, um número de cópias mensal, 

que se aproxima das novecentas mil cópias mensais. ----------------------------------  

Parece-nos que, sem colocar em causa a necessidade de fazer estas cópias, 

parece-nos que é um valor que merecia, da parte do Município, algum 

programa especial de desincentivo à utilização de papel e, eventualmente, 

canalizar alguns destes recursos para ferramentas que, de facto, induzam a 

menor utilização de papel, nomeadamente estando nós, como já referi, num 

Município galardoado com a bandeira verde ECO XXI. ---------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, quanto à questão 

das empresas contactadas, o senhor Chefe da Divisão de Contratação e 

Aprovisionamento, Dr. Viriato Aguilar, prestará os esclarecimentos necessários.  
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Quando à questão dos lotes, permita-me a expressão, nem sempre nem 

nunca. Para cada situação, haverá sempre um estudo da situação. 

Evidentemente, que o número de cópias é elevado. Contudo, estamos a falar 

de cópias do Município e das escolas. Tomámos algumas medidas que 

permitem fazer com que nem sempre o papel seja utilizado, mas poderemos 

sempre tomar mais. -------------------------------------------------------------------------------  

Queria, também, dizer que, evidentemente, estamos a falar de mais 

trabalhadores, mais postos de trabalho, relativamente aos que havia há três 

anos atrás, prevendo-se que, para dois mil e dezanove, continue a crescer. -----  

No entanto, tomámos nota desta sugestão que, para nós é, também, 

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

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

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO, DR. 

VIRIATO AGUILAR: Relativamente às questões levantadas pelo senhor 

Vereador João Calado, nomeadamente, quanto ao preço base, e quantas 

empresas é que foram consultadas, dizer que foi feita uma consulta informal 

pelo serviço requisitante, portanto o executor do contrato, não foi da nossa 

área, porque a Lei, agora, permite que isso seja feito. ----------------------------------  

A consulta está anexa ao processo e foi feita ao atual fornecedor, para aferir os 

preços ajustados ao mercado, sem a questão da locação, uma vez que os 

equipamentos tinham sido adquiridos à empresa RICOH e face àquilo que está 

incluído que, para além da assistência técnica e manutenção dos 

equipamentos, também tudo o que tem a ver com o toner, nomeadamente, a 

sua reciclagem e reposição. Tem, também, o “site manager”, que é um 

funcionário da própria empresa, que faz a gestão de todo o parque. ---------------  

Quanto ao volume de cópias que o senhor Vereador referiu, o número de 

cópias que estão incluídas em termos do “plafond”, foram calculadas em 

consonância com os consumos atuais. Mas, de facto, verificou-se um aumento, 

essencialmente, nas cópias a cor, mas isso tem a ver com o acréscimo da 

impressão das cópias nas escolas e de alguma obrigatoriedade de algumas 

cópias a cores. --------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que, estes equipamentos, foram adquiridos há três anos atrás 

e, na altura, o critério de adjudicação, era a proposta economicamente mais 
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vantajosa. Ou seja, a questão do preço e da eficiência energética. Portanto, 

tinham que ter a certificação de “Energy Star” e dentro desta, valorizamos 

todos os valores que fossem abaixo daquilo que a “Energy Star” permitia. E 

esta ponderação foi de vinte por cento. ------------------------------------------------------  

Portanto, os equipamentos são os mesmos, estão usados, mas cumprem os 

requisitos para este tipo de equipamentos e estão em condições de servir o 

Município e as escolas do concelho. ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, queria dar duas notas. A 

primeira, relativamente à questão dos lotes, não foi esta bancada que disse 

“nem sempre nem nunca”. Foi essa bancada que disse “nunca”. --------------------  

A outra nota é a seguinte: estes equipamentos que vão ser mantidos, já têm 

um período de vigência de trinta e seis meses. Ou seja, estão naquela fase, em 

que os equipamentos eletrónicos e informáticos, começam a não ser 

energeticamente eficazes e a não ter a eficiência necessária. Portanto, as 

questões que eu coloco, é se essa análise foi feita, se esse relatório existe e se 

foi feita alguma consulta ao mercado, para a substituição da globalidade dos 

equipamentos, também, com um contrato de manutenção incluído? ---------------  

Bem sei que no momento poderia ficar mais caro, mas também sei que existem 

agora equipamentos no mercado, que conseguem, com a poupança que vão 

gerando durante a vigência do contrato, ficar, efetivamente, com um estudo 

bem feito, abaixo dos valores que vão ser adjudicados e nunca dizendo que 

quando terminar este contrato, já os equipamentos têm seis anos, o que, com a 

tiragem de cópias que é necessária, são equipamentos que podem estar já 

obsoletos, no primeiro ano de vigência do contrato. -------------------------------------  

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

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO, DR. 

VIRIATO AGUILAR: Senhor Vereador, o serviço requisitante faz esse 

acompanhamento mais próximo. E aquilo que posso dizer, é que quando se fez 

a consulta ao mercado, neste caso à RICOH, avaliou-se, também, a questão 

dos preços, relativamente a novos equipamentos. ---------------------------------------  

Mas aquilo de que estamos aqui a falar, é que este contrato, não é um contrato 

por trinta e seis meses. Este contrato é por um ano, renovável até ao máximo 
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de trinta e seis meses. O que quer dizer que essa avaliação será feita ao longo 

da vigência do contrato. --------------------------------------------------------------------------  

Dar nota, também, que o preço atual de que estamos a falar para os três anos 

de vigência do contrato, é de seiscentos e treze mil euros, mais um outro 

contrato para outros equipamentos que foram necessários de, 

aproximadamente, setenta mil euros. Portanto, estamos a falar, para um preço 

base que agora está previsto, de, aproximadamente, quinhentos e trinta mil 

euros, de duzentos mil euros a menos, em termos da vigência dos trinta e seis 

meses do contrato. E a expectativa, é que o valor do preço base que nós agora 

fixamos, possa vir abaixo. -----------------------------------------------------------------------   

Penso que é razoável, porque os equipamentos anteriores duraram cerca de 

seis anos. Essa avaliação foi feita e, na nossa opinião, achou-se que estes 

equipamentos dão resposta às necessidades atuais existentes nos serviços 

municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, agradeço os 

esclarecimentos prestados pelo senhor Dr. Viriato. No entanto, gostava de 

precisar aqui uma questão, que não sei se percebi bem. Nós tínhamos um 

contrato, que prossupôs a aquisição de equipamentos. E os serviços que 

estamos a tentar contratualizar com este novo contrato, custou mais duzentos 

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

Agora, temos um equipamento que já tem trinta e seis meses, como já foi 

referido, e estamos a lançar um concurso para contratualizar serviços sem 

equipamento, por quinhentos e trinta mil euros, com base num preço que é 

dado pela empresa que forneceu os equipamentos e que está a prestar o 

serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, para um contrato acima de meio milhão de euros, parece-me um bocado 

desajustado e até despropositado, que não se tenha procurado concorrentes 

da RICOH, para se conseguir perceber, se, de facto, é vantajoso mantermos 

estes equipamentos com este valor ou se, eventualmente, até conseguíamos 

ter equipamentos novos nos serviços da Câmara, pelo mesmo valor do outro 

concorrente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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É que estamos a falar de uma diferença de duzentos mil euros em 

equipamentos, cujo preço baixa todos os dias. Por outro lado, percebo que é a 

RICOH que é a representante do equipamento, mas há prestadores de serviço 

que fazem a manutenção destes equipamentos multimarca, portanto, parece-

me pouco razoável, que se estabeleça o preço base para este concurso, com 

base no prestador de serviços atual da Câmara, e não se tenha procurado uma 

empresa concorrente, que pudesse, eventualmente, oferecer este serviço, pelo 

valor mais baixo, porque estamos a falar de um valor que não é displicente, 

estamos a falar de um valor de meio milhão de euros. ----------------------------------  

Portanto, eram estes comentários que queria que ficassem registados. -----------  

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

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

Dr. Viriato deu, deixa-nos aqui muitas questões. Por isso, à cautela, até pelo 

que o Vereador João Calado disse, eu solicitava-lhe que retirasse o ponto, para 

que fosse analisado, juridicamente, eticamente e politicamente, e se o “Modus 

operandi” da consulta que foi feita ao mercado, é ou não correta e se não põe 

em causa toda a transparência do concurso. ----------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, isso respondo-lhe já que 

não. Porque o que se está aqui a definir, são as condições de lançamento do 

concurso. Portanto, nenhuma empresa do setor está impedida de concorrer. A 

consulta fez-se, para podermos aferir, com dados de uma empresa do 

mercado, qual era um preço base razoável. E agora podem aparecer, e 

desejamos que apareçam, propostas inferiores a esse preço base, e que haja 

uma fortíssima concorrência para poder baixar esse preço. ---------------------------  

Portanto, senhor Vereador, para podermos avaliar qual é o preço base 

razoável, permitindo-nos não ter preços excessivamente baixos que depois 

deixam concursos vazios e nos obrigam a refazer os processos por completo, é 

comum fazerem-se estas consultas informais ao mercado, que é a forma de 

saber, três anos depois do concurso anterior, qual é a situação do mercado, 

neste momento. Porque, normalmente, estas coisas têm evoluções. ---------------  

No entanto, isso não significa nenhuma valorização da proposta da empresa 

que foi consultada para este efeito, que será apresentada, eventualmente, nem 
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sabemos se concorrem, podem não achar interessante, essa, outras, e depois 

o júri deliberará, de acordo com as condições do concurso. ---------------------------  

Outra coisa é, se a melhor opção era comprar novos, ou ir por este caminho 

que aqui apresentámos. Poderemos ter essa discussão e é uma opção que se 

pode ter, agora, se permitem, não tem nada a ver com questões éticas e temos 

que ter algum cuidado quando referimos essa questão. --------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, eu concordo consigo. 

Não vejo que o problema, seja um problema ético. Eu compreendo mais, um 

problema de gestão e de forma. E de gestão e de forma, porque, tal como 

disse o senhor Vereador João Calado, este contrato não me fará sentido, na 

ótica em que estamos a falar de tecnologia, cuja evolução da mesma, origina 

uma depreciação daquela que existe, muito forte, que, no limite do contrato, 

pode ir a mais trinta e seis meses. Ou seja, estamos a falar de equipamentos 

para usufruto público que, no limite, vão ter seis anos. Sabendo todos, o 

desgaste que esses equipamentos têm. E, tal como disse o senhor Vereador 

João Calado, estamos a falar de equipamentos que, aquando da sua aquisição, 

o diferencial no contrato, foram duzentos mil euros, para este parque de 

equipamentos que está na Proposta.  --------------------------------------------------------  

Não me parece significativo. E não me parece significativo, ainda, quando 

existe a possibilidade, até melhorando a tecnologia, de termos ganhos 

económicos, mesmo a nível ambiental. E não sei se na consulta informal que 

foi feita, se não deveria de ter sido feita uma consulta em paralelo, para 

sabermos em quanto é que ficaria se, em vez de ser uma proposta apenas 

para a manutenção do equipamento que temos, ser uma Proposta para um 

contrato de locação perfeitamente diferente, onde faríamos a locação de novos 

equipamentos e a respetiva manutenção. --------------------------------------------------  

Na minha opinião, este seria o passo indicado e o mais razoável para dar, 

considerando, até, as localizações onde estes equipamentos estão, o uso 

intensivo que têm e o desgaste que estes equipamentos sofrem, consoante o 

tempo. Julgo que esse seria o passo indicado a dar. Não vejo isto como uma 

questão ética, vejo mais como uma forma de gestão que não me parece ser a 

mais correta.-----------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o que não é 

comum, é uma empresa que tem um contrato em vigor, seja ela qual for, fazer 

a consulta ao mercado pelo Município e também não é comum o Município 

consultar, apenas, uma empresa. Isto é que não é comum, senhor Presidente. -  

Foi a empresa que fez a consulta ao mercado pelo Município. Foi isso que foi 

dito? É só para confirmar. -----------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, só para reforçar, 

que os serviços consideram que o equipamento que está em uso, está em 

condições e responde às necessidades. ----------------------------------------------------  

Esta é a primeira questão que importa ficar claro. Não temos equipamento que 

esteja a dar problemas. Esta é a primeira questão que importa referir. -------------  

A segunda, é que, o concurso, como já foi referido, é a trinta e seis meses, 

renovável a um ano. Ou seja, se nós daqui a seis meses ou um ano, 

considerarmos que a situação que temos no parque não é a adequada, 

podemos rever essa situação. Não é o que temos agora. ------------------------------  

Portanto, reforçar estas questões porque o trabalho foi desenvolvido no sentido 

de perceber se os equipamentos continuam a reunir as condições para o 

trabalho que é necessário. E isso foi feito. --------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador, não está em causa esse 

tipo de avaliação. Aquilo que está em causa, é que o contrato anterior, de vinte 

e quatro de fevereiro de dois mil e dezasseis, era de seiscentos e treze mil 

euros, para o aluguer de trezentos e sessenta e nove equipamentos novos, 

mais a sua manutenção, e consumíveis. E, agora, estamos a lançar um 

procedimento, só para a manutenção e consumíveis, retirando a parcela dos 

equipamentos, de quinhentos e trinta e um mil euros. -----------------------------------  

É só isto que está em causa. Eu não estou a dizer que os equipamentos estão 

ou não em condições. Agora, o que não se pode dizer, é que um equipamento 

com três anos, tem a mesma eficiência de trabalho, energética e ambiental, 

que tem um equipamento novo. ---------------------------------------------------------------   

O equipamento pode estar funcional. Acredito que sim. Agora, que estamos a 

assumir, ficar com o equipamento, pelo menos, de um a três anos, pelos 
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valores muito semelhantes, àquele que fizemos a contratação de equipamentos 

com manutenção. E repito-lhe, contrato a vinte e quatro de fevereiro de dois mil 

e dezasseis, seiscentos e treze mil euros. Este contrato para manutenção, a 

três anos, vai aos quinhentos e trinta e um mil euros. -----------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, para além desse, há que 

acrescentar um outro, que foi referido pelo Dr. Viriato, de mais setenta mil 

euros, que entrou posteriormente. ------------------------------------------------------------  

Portanto, se fizer bem as contas, o que há, é um preço base, e a espectativa 

que temos, é que as propostas apresentadas, até venham baixar este preço. 

Mas se olharmos só para o preço base, este preço base, é quarenta por cento 

abaixo do anterior. Por exemplo, imagine-se que, daqui a um ano, em dez por 

cento dos serviços, se considera que os equipamentos tiveram tal utilização, 

que já não estão a responder em condições. ----------------------------------------------  

Nós podemos decidir a aquisição de novos equipamentos, só para dez por 

cento dos serviços e não de todos, quando, provavelmente, daqui a dois ou 

três anos, uma parte importante dos equipamentos que hoje estão em uso, 

continuarão a cumprir, cabalmente, as suas funções, porque o seu uso é 

compatível com essa durabilidade. Há, ainda, equipamentos de grande 

dimensão, por exemplo, para a reprografia, cuja complexidade e modernidade, 

apontam para uma durabilidade muito superior. Portanto, acho que esta ideia, 

se me permite, é um pouco simplista, de dizer que, provavelmente, seria mais 

vantajoso, substituir tudo por novos e que isso seria mais económico no futuro. 

Não me parece que isso tenha grande adesão à realidade. ---------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, sou obrigado a 

concordar com aquilo que acabou de dizer. Agora, o que não me parece 

razoável, é que estejamos aqui a tomar uma decisão, com base no “eu acho”. 

Se é assim, como o senhor Presidente acabou de dizer, a questão que se 

coloca, é porque é que o mercado não foi consultado, no sentido de nos 

habilitar, aqui, a decidir, com base em dados concretos, percebendo que não 

era vantajoso fazer um contrato que substituísse os equipamentos. Essa é que 

é a questão de fundo. -----------------------------------------------------------------------------  
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Eu não conheço o contrato anterior, mas, provavelmente, o mesmo, previa a 

substituição dos equipamentos em caso de avaria. Que é o normal neste tipo 

de contratos. Este concurso que se está a lançar, é um concurso que, apenas, 

prevê, serviços de assistência técnica. E eu não consegui aferir, até onde é que 

vão estes serviços de assistência técnica. --------------------------------------------------  

Portanto, o que está aqui em causa, é, de facto, o processo não estar instruído, 

com os elementos necessários, que nos permitam decidir se, de facto, esta é a 

melhor opção para o Município. É esta a questão que está aqui em causa. ------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, da mesma forma que eu 

não posso dizer, cabalmente, que é verdade se os equipamentos estão ou não 

em condições, tecnicamente. O senhor Presidente também não o consegue 

dizer. É que a questão, é uma questão técnica. Por isso, tem que ser aferida, 

também, tecnicamente.---------------------------------------------------------------------------  

Eu não estou a afirmar, se os equipamentos estão ou não em condições. E 

também não posso dizer se, tecnicamente, que os equipamentos daqui a três 

anos estarão desatualizados e a dar problemas. Mas, tecnicamente, também 

não se pode dizer o inverso. --------------------------------------------------------------------  

Na minha opinião, deveríamos de consultar o mercado, para saber qual o 

diferencial entre novos e, apenas, a manutenção. Isso para mim seria essencial 

saber. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Senhor Presidente, quando falou do anterior contrato, eu sei que foi 

contratualizado mais cerca de setenta máquinas. Não sei é o valor delas. --------  

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

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO, DR. 

VIRIATO AGUILAR: Setenta e cinco mil euros. -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Então, setenta e cinco mil euros, mais 

seiscentos e treze, são seiscentos e noventa. E, agora, vamos abrir um 

concurso para quinhentos e trinta e um. -----------------------------------------------------  

Senhor Presidente, estamos a abrir um concurso, apenas, para a manutenção. 

E está a tirar daí uma fatia importante e fundamental, que é o equipamento. 

Não sei se houve o cuidado de fazer essa consulta. Não falo da questão de 
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terem consultado, informalmente, a empresa, porque tem que se partir de um 

princípio. Podiam, era ter consultado qual seria o valor para manutenção com 

substituição incluída, e um contrato novo para locação de equipamentos com 

manutenção incluída, com consumíveis, etc.. Era só essa a questão, senhor 

Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas como eu não posso aferir a qualidade atual dos equipamentos, 

tecnicamente, também não posso aferi-la. --------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, tecnicamente, eu 

também não. Mas os serviços fizeram-no. E é por isso que propõem este 

caminho. Nós não estamos aqui com uma Proposta com base no que eu ou o 

senhor Vereador Gonçalo Caroço achamos. Os serviços, da análise que 

fizeram do funcionamento destes equipamentos, propuseram este caminho. E 

essa análise, eu tenho que confiar nela, e confio, efetivamente. ---------------------  

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

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO, DR. 

VIRIATO AGUILAR: Relativamente às ultimas questões que foram colocadas, e 

só para esclarecer, dizer que, uma delas, tem a ver com a consulta preliminar, 

que é permitida por Lei. E essa consulta foi feita apenas a uma única empresa, 

a qual consta do processo e, caso os concorrentes queiram consultar, podem 

fazê-lo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não sei se foi feita mais uma consulta informal ou não, relativamente a isso, 

mas de certeza absoluta, que a consulta previu as duas situações. Ou seja, a 

substituição dos equipamentos por novos, e a manutenção dos equipamentos 

atuais, bem como uma avaliação das condições atuais dos equipamentos que 

estão instalados no Município de Loures e nas escolas. --------------------------------  

A exemplo do que se passou anteriormente, para procedimentos idênticos, as 

máquinas duraram, aproximadamente, seis anos. E fizemos o concurso pelo 

mesmo modelo. Portanto, como já referi, a consulta preliminar é permitida por 

lei, tem é que ser dada a conhecer. -----------------------------------------------------------  

Relativamente à questão, se há vantagens ou não, em consultar mais 

empresas, se calhar, aquilo que se passou, é que, em anos anteriores, foi feito 

um concurso público para a locação, manutenção e assistência técnica. Neste 
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concurso, quando se fala em assistência técnica, a mesma, inclui a 

manutenção, inclusive, substituição de peças e tudo aquilo que é necessário 

para que os equipamentos funcionem. Só é feita a substituição do equipamento 

em último caso. Ou seja, se não houver possibilidade de repará-lo, a empresa 

é obrigada a substituí-lo por outro semelhante. -------------------------------------------  

Portanto, à semelhança dos procedimentos anteriores, há seis anos atrás, 

lançou-se um concurso público, para locação, manutenção, assistência técnica 

e toner, e na altura optou-se assim, porque achamos que os equipamentos 

ainda estavam em condições de serem utilizados, e que o concurso fosse, 

apenas, para a assistência técnica. De referir que os equipamentos anteriores 

a estes, duraram cerca de seis anos. --------------------------------------------------------  

Nos procedimentos que se lançaram a seguir, é que se fez a consulta à 

empresa que cá estava, que era a mesma que está agora, ou seja, a RICOH. 

Lançaram-se os concursos públicos, mas alguns não vieram à Câmara, porque 

os valores não obrigavam a isso, e das várias propostas rececionadas, a 

adjudicação recaiu sobre a RICOH, porque os equipamentos eram deles, há 

outras marcas que podem assegurar a assistência técnica e a manutenção dos 

mesmos, mas é fundamental consultar o fornecedor atual do mercado, que é a 

RICOH. E ao mantermos os mesmos equipamentos, eles são uma empresa 

que terá interesse em responder a este concurso, não impedindo que outras 

empresas venham ao mercado. ---------------------------------------------------------------  

Como eu já referi, sei que houve essa consulta preliminar que foi feita ao 

mercado, e que consta do processo, tive informação que foi feita, apenas, uma 

consulta a essa empresa, não sei se fez outras diligências ou não, mas é 

permitida por lei, e foi isso que se achou conveniente fazer. --------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, não queremos 

estar aqui a criar obstáculos e problemas em relação a este procedimento. No 

entanto, o senhor doutor Viriato usou expressões como “se calhar”, “quase de 

certeza”, “não sei se fez outras diligências”. Senhor Presidente, com todo o 

respeito pelo senhor Chefe de Divisão, nós temos que saber se fez ou se não 

fez e se houve ou não, mais diligências.  ---------------------------------------------------  
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Portanto, senhor Presidente, para podermos avaliar em consciência o nosso 

sentido de voto neste processo, temos que saber isso tudo. --------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA:  Senhor Vereador, acho que foram dados 

amplos esclarecimentos sobre esta matéria. Respeito as diferenças de opinião 

sobre o sentido a seguir, mas acho que quem quer votar contra, tem o direito 

de o fazer e não é preciso invocar falta de informação que eu penso que, neste 

caso, não existe. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, apenas para dizer que a 

bancada do Partido Socialista, considera que isto é uma opção de gestão de 

manutenção dos equipamentos. Nós, possivelmente, teríamos outro tipo de 

opção e de solução, mas não nos choca que o senhor Presidente “ponha” o 

ponto a votação, tal e qual como está. -------------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA. VOTARAM CONTRA, A SENHORA VEREADORA E OS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------  

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

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

 PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 52/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

ADMISSÃO DE 29 TRABALHADORES PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO 

DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO 

EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR 

UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE RECRUTAMENTO ------------------------------------  

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

“Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------  
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A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª reuniões da 5.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 de dezembro de 

2018, respetivamente, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2019; ----------------------------------------------------------------  

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho nas 

categorias de: -----------------------------------------------------------------------------------  

− Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente Operacional, nas 

áreas profissionais de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais 

e de Carpinteiro de Limpos; -----------------------------------------------------------------  

− Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico, na área 

profissional de Topógrafo; -------------------------------------------------------------------  

− Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, nas áreas de 

formação de Design, Engenharia Mecânica, Arquitetura, Arquitetura 

Paisagista, Engenharia do Ambiente ou Ecologia, Engenharia Civil e de 

Serviço e Política Social; ---------------------------------------------------------------------  

C. Em resultado dos procedimentos concursais comuns de recrutamento para 

as Carreiras de Assistente Operacional, de Assistente Técnico e de Técnico 

Superior, aprovados por deliberação da Câmara Municipal de Loures, na sua 

95.ª reunião ordinária, realizada em 25 de julho de 2017 e publicados em 

Diário da Republica, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, Avisos 

n.ºs 14627/2017, 14628/2017 e 14629/2017, foram constituídas reservas de 

recrutamento internas; ------------------------------------------------------------------------  

D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; ---------  

E. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho; ---------------------------------------------  
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F. Existe relevante interesse público no recrutamento, atendendo às 

necessidades identificadas pelos Serviços.  --------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a admissão de 29 trabalhadores para constituição 

de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, por utilização das reservas de 

recrutamento internas dos procedimentos concursais publicados em Diário da 

Republica, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, Avisos n.ºs 

14627/2017, 14628/2017 e 14629/2017, de acordo com o quadro seguinte: -----  

Carreira/Categoria Área de Formação Académica ou Profissional 
Unidade 

Orgânica 

N.º de 

Postos de 

Trabalho 

Assistente Operacional 

Condutor Máquinas Pesadas Veículos 

Especiais 
DTO  2 

Carpinteiro de Limpos DCSH 1 

Assistente Técnico Topógrafo DOM 1 

Técnico Superior 

Design DAIC  1 

Engenharia Mecânica 
DOM  2 

DTO 1 

Arquitetura 

GRU  1 

DCSH 1 

DOM 2 

 DPGU 1 

Arquitetura Paisagista 

DPGU 1 

DA 1 

EMAUGI 1 

Direito DA 1 

Engenharia do Ambiente ou Ecologia DA 2 

Engenharia Civil 
DA 1 

DE 1 

Serviço e Política Social DCSH 5 
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DE 3 

Total 29 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de deliberação, foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhores Vereadores, esta 

Proposta que trazemos hoje reunião, visa o reforço de equipas técnicas e áreas 

operacionais muito importantes do Município, possibilitando dar resposta ao 

trabalho imenso que temos nesta Câmara e preparar, também, o futuro. ---------  

São estas as possibilidades que são abertas por estes concursos e pelas 

reservas de recrutamento criadas e que estamos agora a decidir sobre elas, 

para melhorar a capacidade de resposta do nosso Município. ------------------------   

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 53/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

O APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS, NO ÂMBITO DO PROJETO DE HIDROTERAPIA - ANO 

LETIVO DE 2018/2019 ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Projeto de Hidroterapia, foi solicitada a colaboração das 

Associações dos Bombeiros Voluntários de Bucelas, Moscavide e Portela, 

Camarate, Loures e Sacavém para assegurar a totalidade do transporte dos 

370 alunos, mais acompanhantes, durante o ano letivo de 2018/2019, das 

respetivas escolas para as 4 piscinas municipais do concelho; -------------------  

B. No âmbito do I Festival Municipal do Projeto de Hidroterapia que decorreu a 

1 de dezembro foi solicitada a colaboração destas associações para 

efetuarem o transporte dos alunos participantes e acompanhantes. ------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, no âmbito das iniciativas acima referidas e 

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 um apoio financeiro às 

Associações de Bombeiros envolvidas, num total de 95.000€ (noventa e cinco 

mil euros), nos moldes seguintes: -------------------------------------------------------------  

Entidade Nº de 

Contribuinte 

Total 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Bucelas 501 073 523   1.200€ 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Moscavide e Portela 

501 139 257   2.350€ 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Camarate 

501 241 230   17.100€ 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Loures 

501 064 770  22.300€ 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Sacavém 501 143 416  52.050€ 

Total   95.000€ 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de deliberação, foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhores Vereadores, esta 

Proposta visa a manutenção do transporte deste projeto de hidroterapia, dando 

resposta, este ano, a trezentas e setenta crianças que utilizam esta solução do 

Município, com um aumento relativamente ao ano letivo passado. ------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Eram dezassete horas e cinquenta minutos, quando a Vereadora, 

senhora Sónia Paixão, se ausentou, definitivamente, da reunião. -------------  
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 PONTO TRINTA E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 54/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

O APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES ADERENTES AO CARNAVAL 

INFANTIL ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do plano de atividades do Departamento de Educação está 

previsto a realização do desfile de Carnaval Infantil 2019; -------------------------  

B. Numa organização que envolve as Juntas de Freguesia, os Agrupamentos 

de Escolas da rede escolar concelhia e as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social com valência educativa, no dia 1 de março de 2019, 

será comemorado o Carnaval Infantil, na Rua Vasco da Gama, no Infantado 

sob o tema Arte e Fantasia; -----------------------------------------------------------------  

C. O corso envolve a participação de alunos de 9 Agrupamentos de Escolas 

concelhios e 8 Instituições Particulares de Solidariedade Social. -----------------  

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 um apoio financeiro de 2€ por aluno/criança dos Agrupamentos de 

Escolas e Instituições Particulares de Solidariedade Social, para a aquisição de 

materiais que visam a execução de fatos, máscaras e adereços a utilizar no 

desfile, num total de 8.638€ (oito mil seiscentos e trinta e oito euros), nos 

moldes seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Agrupamento 

de Escolas 

Escola Nº de 

alunos 

Verba por 

escola 

Contribuinte Verba a 

Transferir  

AE Maria Keil 

EBI Apelação 32 64€ 

600 079 198 434€ 

EB nº 1 

Apelação 

140 280€ 

JI da Quinta da 

Fonte 

45 90€ 

Sub-total 217 434€ 

AE João EB do 344 688€ 600 079 465 1.750€ 
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Villaret Fanqueiro  

EB Infantado 435 870€ 

EB A-das-

Lebres 

65 130€ 

EB da 

Manjoeira 

31 62€ 

Sub-total 875 1.750€ 

AE São João 

da Talha 

EB nº 1 de São 

João da Talha 

109 218€ 

600 079 341 590€ 

EB nº 2 de São 

João da Talha 

90 180€ 

EB nº 4 de São 

João da Talha 

71 142€ 

EB Vale de 

Figueira 

25 50€ 

Sub-total 295 590€ 

AE Luís Sttau 

Monteiro 

EB Fonte Santa 48 96€ 

600 079 325 1.166€ 

EB Montemor 55 110€ 

EB Murteira 13 26€ 

EB Loures 260 520€ 

EB nº 2 de 

Loures 

116 232€ 

EB Cabeço de 

Montachique 

67 134€ 

JI Salemas 18 36€ 

EB Tojalinho 6 12€ 

Sub-total 583 1.166€ 

AE Camarate 

EB nº 2 

Camarate 

89 178€ 

600 074 226 866€ EB Fetais 206 412€ 

EB nº 4 

Camarate 

44 88€ 
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EB nº 5 

Camarate 

94 188€ 

Sub-total 433 866€ 

AE 

Catujal/Unhos 

EB de Unhos 345 690€ 

600 074 757 984€ 

EB nº 1 de 

Unhos 

40 80€ 

EB nº 3 de 

Unhos 
107 

214€ 

Sub-total 492 984€ 

AE José 

Afonso 

EB Fernando 

Bulhões 

299 598€ 

600 079 929 828€ 
EB Flamenga 115 230€ 

Sub-total 414 828€ 

AE Bobadela 

EB Bobadela 27 54€ 

600 079 694 210€ 

EB nº 1 

Bobadela 

52 104€ 

EB nº 3 

Bobadela 

26 52€ 

Sub-total 105 210€ 

Sta. Iria Azóia 

EB Alto da Eira 49 98€ 

600 079 007 286€ 

EB Via Rara 21 42€ 

EB Covina 26 52€ 

EB nº6 Sta. Iria 

Azóia 

21 42€ 

EB Bela Vista 26 52€ 

Sub-total 143 286€ 

Total a transferir 7.114€ 

Instituições Particulares de Solidariedade Social Nº de 

alunos 

Contribuinte Verba a 

Transferir  

Nuclisol – Jean Piaget – Associação para o Desenvolvimento 

da Criança, a Integração e a Solidariedade 

141 502 909 927 282€ 

Associação “O Saltarico” 98 501 400 206 196€ 
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Creche Popular de Moscavide - Crevide 66 501 116 028 132€ 

Conselho Português para os Refugiados - CPR (Espaço A 

Criança) 

40 503 013 862 80€ 

Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros 105 501 116 516 210€ 

Associação Luís Pereira da Mota 200 500 962 081 400€ 

Jardim de Infância O Nosso Mundo  28 501 354 760 56€ 

Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 84 500 846 740 168€ 

Total a transferir 1.524€ 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de deliberação, foram proferidas as seguintes 

intervenções: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

Proposta, a questão que coloco, é qual será o percurso do desfile infantil do 

carnaval este ano? --------------------------------------------------------------------------------  

E pergunto isto, porque já em janeiro do ano passado, fiz aqui um alerta, 

relativamente àquilo que tinha acontecido no desfile do carnaval infantil do ano 

anterior. Ou seja, o atraso do transporte, depois da realização do carnaval 

infantil. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eu fiz esse alerta e disse que para este ano, deveria de ser considerada 

alguma correção, porque não é coerente, termos crianças que, após fazerem 

um trajeto, estejam tanto tempo à espera. Portanto, gostaria de saber qual é o 

trajeto que as crianças vão fazer e se está garantida toda a capacidade 

logística para que, relativamente à espera que as crianças têm que fazer, no 

caso do ano passado, ao frio e à chuva, não existam atrasos de hora e meia a 

duas horas, para serem transportadas para as escolas. --------------------------------  

Uma outra questão que coloco aqui, é que, de acordo com a discussão que 

tivemos o ano passado, também em relação a esta matéria, quando questionei 

a senhora Vereadora, à data, sobre a localização do carnaval infantil, ela disse 

que tinha sido na Rua da República e que lá é que seria o local que deveria de 

ser realizado. Aliás, lendo a ata, ela diz: “(…) agora quanto ao desfile de 
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carnaval ser no centro de Loures, na minha opinião, é onde ele deve decorrer. 

(…)”. Gostaria de saber o que é que levou à mudança de opinião do Executivo 

para, este ano, não dever decorrer no centro de Loures e ser, uma vez mais, 

no Infantado. Não é que me oponha, de todo, mas gostaria de saber a razão da 

mudança de opinião, relativamente a esta matéria. --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, quanto às 

questões de logística, evidentemente, estamos a tomar todas as medidas para 

que a resposta seja a adequada. No entanto, estamos a falar de mais de cinco 

mil crianças. O número aumentou face aos números do carnaval do ano 

passado. Aliás, está sempre a haver inscrições, havendo, cada vez mais, 

meninos a participar no nosso carnaval, que é o maior carnaval infantil do 

nosso país. Não há dúvidas nenhumas sobre isso. --------------------------------------  

Mas, evidentemente, que um evento desta dimensão, tem problemas 

associados e nós temos que tomar medidas para dar resposta. E é o que 

estamos a fazer, ouvindo a polícia, o nosso Serviço Municipal de Proteção Civil 

e outros serviços da Câmara, no sentido de acautelar todas as situações para 

que não haja problemas de atrasos. Aconteceu o ano passado, é um facto, 

houve atrasos, mas não queremos que este ano isso aconteça, e estamos a 

tomar medidas para evitar que se repita. Mas isso não foi a norma, foi a 

exceção, que nós não queremos que exista. -----------------------------------------------  

Quanto à questão da localização, foi tendo em conta, também, a opinião de 

outras entidades, e no sentido de que, no Infantado, o percurso é mais aberto, 

até para que este carnaval infantil possa ter mais visibilidade. Por isso, 

achamos que este ano deveria de decorrer no Infantado, para além de que 

estão a decorrer obras na Avenida da República aqui em Loures, que vão 

continuar, por isso não era aconselhável tomarmos, este ano, a decisão de o 

fazer aqui, quando estão a decorrer obras. -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, é evidente que não 

estamos contra esta Proposta e que iremos votar favoravelmente. No entanto, 

dizer o seguinte: o ano passado, por esta altura, colocámos a questão, se o 

Município não deveria de executar, juntamente com as autoridades, um plano 
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de segurança e de evacuação. Gostaria de saber, se este ano ouviram, a 

nossa recomendação e se o fizera, dessa forma ou não? ------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, segundo a 

informação que tenho, temos o plano do nosso Serviço Municipal de Proteção 

Civil, que poderá ser disponibilizado. Em relação ao do ano passado, se 

houver, disponibilizaremos os dois, para que fique tudo claro. ------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, esta resposta é, 

exatamente, igual à da senhora Vereadora Maria Eugénia Coelho, do ano 

passado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, um plano de segurança, pela Lei, não é um plano da 

Proteção Civil Local. Portanto, volto a reafirmar, e que fique registado, que com 

o número de crianças e de pessoas a assistir, com a dimensão que o desfile 

tem, tem que haver, ou, pelo menos, deveria haver, um plano de segurança. 

Isso não obsta à nossa votação, mas, mais uma vez, alerto, se houver algum 

problema, é um alerta que deveria de ser tido em conta. -------------------------------   

Estamos a falar de um procedimento que custa alguns milhares de euros, mas 

que, na nossa opinião, é de fundamental importância. ----------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, deve de haver aqui 

algum equívoco. O plano que é aprovado, é aprovado e trabalhado, em 

conjunto com a Proteção Civil Municipal, as forças de segurança, os bombeiros 

e outras entidades relevantes nesta matéria. ----------------------------------------------  

É isso o plano de segurança, que prevê as saídas de emergência, a situação 

para instalação de emergência de algum doente, de alguma pessoa que se 

sinta mal, etc.. Ou seja, prevê todas essas circunstâncias. É isso. Não é o 

Plano da Proteção Civil. É um plano que é coordenado pela Proteção Civil, 

envolvendo todas as entidades relevantes para esta iniciativa, que é o mesmo 

que acontece com o carnaval sénior, digamos assim, e com outras iniciativas. 

Portanto, nem este ano, nem o ano passado, nem ano nenhum, esta iniciativa 

se fez sem este plano de segurança. Que não haja nenhuma dúvida sobre isso.  
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O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, apenas ficou por me 

responder uma questão. Mas eu vou tentar questionar-lhe da seguinte forma: 

eu peguei no percurso que foi feito há dois anos no Infantado, pelo menos de 

onde parariam os autocarros, daí eu perguntar-lhe a dimensão do percurso, e, 

a nível de percurso, fui ver ao “Google maps”, e verifiquei que estamos a falar 

de um percurso entre ir e vir a pé, de um quilómetro e duzentos metros. ----------  

Ou seja, para crianças de três anos, parece-me um percurso grande demais, e 

se não for acautelado, logisticamente, de forma conveniente, vai dar, 

novamente, problemas, com a questão dos transportes. -------------------------------  

Daí eu ter perguntado qual é o percurso, se é o mesmo e se a chegada e a 

receção das crianças aos autocarros, é no mesmo local. ------------------------------  

Repito, mais de um quilómetro, para crianças de três anos, a andar a pé, 

parece-me excessivo e pode dar problemas, uma vez mais, na largada e 

receção das crianças. É só essa a questão que eu estou aqui a colocar. E o 

alerta que eu faço aqui, é de uma forma construtiva e pró-ativa, como fiz o ano 

passado. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

Gostaria, ainda, de saber, se está previsto algum plano “B”, caso as condições 

climatéricas, não se proporcione, para esta iniciativa ser feita na rua? -------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, respondendo à 

questão do percurso, dizer que, o mesmo, não é o mesmo de há dois anos. 

Vamos utilizar a Avenida Vasco da Gama, em toda a sua extensão, para ir e 

para vir, o que tornará o percurso mais curto e possibilitará às crianças, passar 

duas vezes no mesmo. ---------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do plano “B”, não há um plano “B”. “Meter” cinco mil crianças 

mais os pais em algum sítio, não é possível. Neste momento, no Infantado, não 

há essa possibilidade. ----------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Senhor Presidente, como disse o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço, que há sempre inscrições, gostaria de saber se, à 

semelhança do número de crianças, que são mais, se as entidades 

participantes, como as IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social 
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e os Agrupamentos de Escolas, se vão participar as mesmas, se mais, ou se 

serão menos? ---------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhora Vereadora, os 

Agrupamentos de Escolas são os mesmos. Não há alteração. Mantêm-se o 

mesmo número. ------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às IPSS, há um aumento e estamos, também, a trabalhar com as 

escolas privadas que queiram participar, mas, nesse caso, a expensas 

próprias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Então, assim, também temos um aumento 

do número de entidades que participam neste desfile? ---------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Sim. -----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, não querendo estar 

aqui a entrar num jogo de conceitos, do que é um plano de segurança, eu vou 

dar-lhe um exemplo muito simples: quem organiza os planos de segurança de 

um evento, por exemplo, desportivo, é a PSP. Não é a entidade desportiva. E é 

isso que eu estou a tentar a dizer. ------------------------------------------------------------  

Este evento, na nossa opinião, deveria de ter um plano de segurança 

promovido pelas autoridades e não pela Câmara, nem por nenhum órgão da 

Câmara. Os órgãos da Câmara devem e podem colaborar. Mas é a PSP que 

tem o dever de fazê-lo e nós temos a responsabilidade de pedir esse plano de 

segurança à PSP. É só isto senhor Presidente. -------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor vereador, a PSP, participa na 

definição deste plano de segurança e há de ter os seus procedimentos. 

Participa de pleno direito, e é evidente que as questões que são colocadas pela 

PSP, são integralmente respeitadas pelo plano de segurança. -----------------------  

A PSP, depois, tem os seus procedimentos próprios, como os bombeiros têm, 

como outras entidades têm, mas tudo isso converge para esse plano de 

segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Senhor Presidente, só para confirmar. 

Comparando as verbas que foram transferidas, e se o valor a comparticipar a 

cada criança, equivale ao mesmo do ano passado, se em dois mil e dezoito 

tivemos um valor superior, e este ano estamos a aprovar um valor inferior, 

como é que conseguimos, aqui, aumentar o número de crianças e de 

entidades, sendo o mesmo valor de apoio? ------------------------------------------------  

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

 O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Como referi há pouco, que, cada 

vez mais, há mais crianças e mais instituições, a inscrever-se, tendo em conta 

esse aumento que se tem vindo a verificar, terá que vir uma nova Proposta à 

reunião de Câmara, daqui a algum tempo, onde, evidentemente, isso será 

clarificado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 55/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA 

EB1, Nº 2 DE MOSCAVIDE, E A TRANSFERÊNCIA DE VERBA --------------------  

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

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

A. De acordo com as delegações de competências atribuídas aos municípios 

em matéria de ação social escolar, podem ser implementadas parcerias de 

forma a fazer cumprir os serviços desenvolvidos nos vários equipamentos 

escolares; -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. Cabe ao Município o desenvolvimento do Serviço de Apoio à Família que, 

em colaboração com diversas entidades, realiza as funções do Serviço de 

Atividades de Animação e Apoio à Família nos Jardins-de-Infância de alguns 

equipamentos escolares do Concelho de Loures; -------------------------------------  
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C. A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola B1, nº 2 de 

Moscavide pretende, em colaboração com o Município, implementar o 

Serviço de Apoio à Família, na vertente de atividades de animação e apoio à 

família, no Jardim de Infância da EB Quinta da Alegria. -----------------------------  

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 na sua redação atual: ---------  

1. Aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Loures e 

a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola B1, n.º 2 de 

Moscavide; ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a transferência mensal de verba à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola B1, nº 2 de Moscavide, conforme 

consta da informação n.º 08/DE-DASE/LM. (…)” --------------------------------------  

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

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

----NOS JARDINS DE INFÂNCIA E PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO ---  

------------------PÚBLICO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES ------------  

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

A Constituição da República Portuguesa defende o direito à Educação e, no 

cumprimento desse direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo atribui a sua 

responsabilidade ao Estado. Responsabilidade essa que passa pela garantia 

da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino e seu sucesso, traduzindo-

se na implementação de medidas compensatórias de carácter socioeconómico 

que promovam uma maior justiça social. ----------------------------------------------------  

Neste sentido, acrescem responsabilidades aos municípios no 

desenvolvimento do serviço de ação social escolar, concretizados através da 

aplicação de critérios de diferenciação positiva que visem a compensação 

socioeconómica dos alunos carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 

na gestão de refeitórios e serviço de prolongamento de horário. ---------------------  

De acordo com as delegações de competências atribuídas aos municípios em 

matéria de ação social escolar, pode o mesmo implementar parcerias de forma 
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a fazer cumprir os serviços desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 

pelo que o presente protocolo assume uma importância fulcral neste processo.  

A frequência da educação pré-escolar em estabelecimento público é gratuita 

durante o horário de funcionamento estabelecido para a mesma e período 

letivo, no entanto, as atividades de animação e apoio à família, enquanto 

componente não educativa de educação pré-escolar depois do período letivo e 

durante as interrupções letivas é comparticipada pelos pais e encarregados de 

educação, de acordo com a legislação em vigor. -----------------------------------------  

Entre,  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, adiante designado por Primeiro Outorgante, com sede 

na Praça da Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 

Bernardino Soares, --------------------------------------------------------------------------------  

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola B1, n.º 2 de 

Moscavide, adiante designada por Segundo Outorgante, com sede na Rua do 

Seminário, 1885-076 Moscavide, pessoa coletiva n.º 505 182 599 neste ato 

representado pela Presidente da Associação, Exma. Sra. Tatiana Tavares. -----  

É celebrado um protocolo de colaboração, adiante designado por “protocolo”, 

que é integrado pelas cláusulas seguintes:  ------------------------------------------------  

-----------------------------------------Cláusula Primeira -----------------------------------------  

----------------------------------------------(Objeto) -------------------------------------------------  

1. O presente protocolo regula a parceria entre os dois outorgantes, com o 

objetivo de implementar o Serviço de Apoio à Família, adiante designado por 

“SAF”, na vertente de atividades de animação e apoio à família integrando o 

tempo de refeições das crianças do Jardim de Infância de acordo com as 

Normas de Funcionamento do Serviço de Apoio à Família que se encontram 

em vigor, no Jardim de Infância da EB Quinta da Alegria. ------------------------------  

2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, nos moldes previstos no número 

anterior, nas interrupções letivas ou outras situações sempre que se justifique. -  

-----------------------------------------Cláusula Segunda ----------------------------------------  

---------------------------(Obrigações do Primeiro Outorgante) -----------------------------  

Durante o período de vigência do presente protocolo constituem obrigações do 

Primeiro Outorgante: ------------------------------------------------------------------------------  
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a) Transferir mensalmente, para o Segundo Outorgante, a verba, calculada de 

acordo com a alínea b) do Despacho n.º 13503/2009 de 9 de junho e 

previamente aprovada pela Câmara, no valor de 30,99€ (trinta euros e 

noventa e nove cêntimos);  ------------------------------------------------------------------  

b) Por opção do Município, transferir para o Segundo Outorgante, um 

complemento financeiro mensal no valor de 10€ (dez euros) e 5€ (cinco 

euros), respetivamente, às crianças do escalão A e B, que frequentem as 

atividades de animação e de apoio à família;  ------------------------------------------  

c) Por opção do Município, será atribuído um complemento financeiro anual 

para apetrechamento de material didático, por escola; ------------------------------  

Até 25 crianças 200,00€ (duzentos euros) 

De 26 a 50 crianças 325,00€ (trezentos e vinte e cinco euros) 

De 51 a 75 crianças 400,00€ (quatrocentos euros) 

De 76 a 100 crianças 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros) 

De 101 a 125 crianças 500,00€ (quinhentos euros) 

d) Promover o acompanhamento e a avaliação de execução do presente 

protocolo, nomeadamente através de visitas regulares. -----------------------------  

-------------------------------------------Cláusula Terceira ---------------------------------------  

----------------------------(Obrigações do Segundo Outorgante) ---------------------------  

Durante o período de vigência do presente protocolo de colaboração 

constituem obrigações do Segundo Outorgante: ------------------------------------------  

a) Aplicar os valores constantes nos Escalões do SAF previstos nas Normas de 

Funcionamento do Serviço de Apoio à Família em vigor, no que respeita às 

atividades de animação e apoio à família; -----------------------------------------------  

b) Assegurar as atividades de animação e apoio à família entre as 8h30m e as 

9h00m, depois do período letivo entre as 15h30m e as 18h30m e durante as 

interrupções letivas ou outras situações que se justifiquem, por um período 

máximo de 11 meses, bem como o acompanhamento às refeições das 

crianças do Jardim de Infância;-------------------------------------------------------------  

c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, garantindo a sua utilização 

unicamente para o fim estabelecido neste protocolo de colaboração; -----------  

d) Garantir a existência dos recursos humanos necessários ao cumprimento do 

objeto do protocolo; ----------------------------------------------------------------------------  
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e) A afetação da comparticipação atribuída aos fins a que se destina. -------------  

----------------------------------------Cláusula Quarta --------------------------------------------  

-----------------------------------(Revisão do Protocolo) ----------------------------------------  

O presente protocolo deverá ser revisto, por acordo entre as partes, sempre 

que ocorram motivos que o justifiquem, nomeadamente quando: -------------------  

a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das condições em que se baseou a 

sua celebração; ---------------------------------------------------------------------------------  

b) A revisão seja indispensável para adequar o protocolo aos objetivos 

prosseguidos. ------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------Cláusula Quinta -----------------------------------------  

---------------------------------(Entrada em Vigor e Duração) --------------------------------  

1. O presente protocolo vigora a partir de 03 de janeiro de 2019 (ano letivo 

2018/2019), sendo automaticamente renovável pelos anos letivos seguintes, se 

não for denunciado por qualquer dos outorgantes até 60 dias antes do seu 

termo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O incumprimento das cláusulas previstas no presente protocolo, por 

qualquer dos outorgantes, poderá dar origem à resolução do mesmo, desde 

que esta seja comunicada, com trinta dias de antecedência, por carta registada 

com aviso de receção. ----------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------Cláusula Sexta ---------------------------------------------  

------------------------(Interpretação e Integração de lacunas) -----------------------------  

Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e integração de lacunas serão 

decididas por acordo entre as partes. (…)” -------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 56/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS NO 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
148/160 

 
 
                                                                                                                                      30ª Reunião Ordinária - 2019-01-30 

 
 
 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - ACOMPANHAMENTO DO 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES --------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades que, 

em colaboração com o Município, apoiam o acompanhamento do serviço de 

refeições escolares dos alunos/crianças que frequentam as respetivas 

escolas e jardins-de-infância. ---------------------------------------------------------------  

B. No âmbito da colaboração suprarreferida há que proceder à transferência de 

verbas com o objetivo de suportar as despesas efetuadas com o 

acompanhamento de refeições dos alunos do 1º ciclo, realizadas entre o 

mês de setembro e dezembro de 2018, relativamente ao ano letivo 

2018/2019 e acertos referentes a maio e junho do ano letivo 2017/2018; ------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 

34.512,50€ (trinta e quatro mil, quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos), 

nos moldes seguintes: ----------------------------------------------------------------------------  

 

Entidade 

 

Equipamento 

Educativo 

Nº auxiliares/ 

horas autorizadas 

Nº horas 

trabalhadas 

Valor a 

processar 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação da 

EB nº 3 da Bobadela 

NIF: 504 949 853 

(acertos junho e 

setembro a novembro) 

EB Nº 3 

Bobadela 
2 auxiliares/2h 207h 1.138,50€ 

Centro Popular Infantil 

Nascer do Sol 

NIF: 501 391 509 

(setembro a 

novembro) 

EB Nº 2 

Bobadela 
2 auxiliares/2h 212h 1.166,00€ 
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Associação de Pais e 

Enc. de Educação da 

Escola Primária nº 3 

de Loures 

NIF: 503 058 793 

(setembro) 

EB Fanqueiro 3 auxiliares/2h 60h 330,00€ 

Associação de 

Reformados 

Pensionistas e Idosos 

São Julião do Tojal 

NIF: 503 180 360 

(setembro e outubro) 

EB Zambujal 2 auxiliares/2h 128h 704,00€ 

Associação de Pais – 

Bússola da 

Brincadeira 

NIF: 509 497 810 

(setembro a 

dezembro) 

EB Loures 3 auxiliares/2h 372h 2.046,00€ 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação da 

EB1/JI Fonte Santa 

NIF: 509 065 686 

(setembro a 

dezembro) 

EB Fonte Santa 4 auxiliares/2h 422h 2.321,00€ 

EB Murteira 1 auxiliar/2h 122h 671,00€ 

EB Tojalinho 1 auxiliar/2h 110h 605,00€ 

Centro Social e 

Paroquial de São 

Pedro de Lousa 

NIF: 501 683 755 

(outubro e novembro) 

EB Lousa 1 auxiliar/2h 86h 473,00€ 

JI Salemas 2 auxiliares/2h 160h 880,00€ 

EB Cabeço de 

Montachique 
3 auxiliares/2h 170h 935,00€ 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação da 

EB1/JI Portela de 

Azóia 

EB Nº5 Santa Iria 

de Azóia 
1 auxiliar/2h 124h 682,00€ 
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NIF: 508 384 320 

(setembro a 

dezembro) 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação da 

EB da Covina 

NIF: 507 602 838 

(setembro e outubro) 

EB Covina 1 auxiliar/2h 64h 352,00€ 

Sítio da Bela Vista – 

Associação Pais e 

Enc. Educação 

NIF: 508 613 418 

(setembro e outubro) 

 

EB Bela Vista 1 auxiliar/2h 64 h 352,00€ 

Associação Nossa 

Senhora dos Anjos  

NIF: 500 846 740 

(setembro a 

novembro) 

EB Nº3 Sacavém 3 auxiliares/2h 270h 1.485,00€ 

EB Sacavém 2 auxiliares/2h 180h 990,00€ 

EBI Bartolomeu 

Dias 

2 

auxiliares/1h30m 
138h 759,00€ 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação da 

EB do Prior Velho 

NIF: 505 136 562 

(outubro e novembro) 

EB Prior Velho 3 auxiliares/2h 258h 1.419,00€ 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação do 

Agrupamento de 

Escolas Catujal – 

Unhos 

NIF: 502 368 845 

(setembro a 

novembro) 

EB Nº 1 e EB Nº 

3 Unhos 

2 

auxiliares/2h30m 
307h 1.688,50€ 

EB Unhos 3 auxiliares/2h 347h 1.908,50€ 

Associação O EB Fernando 2 auxiliares/2h 128h 704,00€ 
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Saltarico 

NIF: 501 400 206 

(setembro e outubro) 

Bulhões 

EB Flamenga 2 auxiliares/2h 128h 704,00€ 

Associação Cantinho 

da Pequenada 

NIF. 503 666 602 

(setembro a 

novembro) 

EB Frielas 2 auxiliares/2h 212h 1.166,00€ 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação da 

EB1/JI Portela 

NIF: 504 927 493 

(outubro a dezembro) 

EB Portela 4 auxiliares/2h 416h 2.288,00€ 

Associação Escola 

Comvida 

NIF: 508 265 339 

(setembro e outubro) 

EB Fetais 2 auxiliares/2h 116h 638,00€ 

EB Quinta das 

Mós 
2 auxiliares/2h 78h 429,00€ 

EB Nº1 

Camarate 
2 auxiliares/2h 120h 660,00€ 

EB Nº2 

Camarate 
1 auxiliar/1h 32h 176,00€ 

EB Nº4 

Camarate 
1 auxiliar/1h 32h 176,00€ 

EB Nº5 

Camarate 
1 auxiliar/2h 63h 346,50€ 

Jardim de Infância – O 

Nosso Mundo 

NIF: 501 354 760 

(outubro a dezembro) 

EB Nº1 Apelação 1 auxiliar/2h 106h 583,00€ 

TOTAL 28.776,00€ 

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

Entidade 
Equipamento 

Educativo 

Nº auxiliares/ 

horas autorizadas 
Reforço PND  

Valor a 

processar 
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Jardim de Infância – O 

Nosso Mundo 

NIF: 501 354 760 

(outubro a dezembro) 

EB Nº1 

Apelação 
1 auxiliar/7h 427h 2.348,50€ 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação da 

EB1/JI Alto da Eira 

NIF: 501 926 712 

(maio e junho)  

EB Alto da Eira 2 auxiliares/5h 170h 935,00€ 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação – 

Sítio da Bela Vista 

NIF: 508 613 418 

(junho) 

EB Bela Vista 1 auxiliar/4h 64h 352,00€ 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação da 

EB Via Rara 

NIF: 504 447 050 

(maio e junho) 

EB Via Rara 2 auxiliares/5h 170h 935,00€ 

TOTAL 4.570,50€ 

 

Entidade 
Equipamento 

Educativo 

Nº auxiliares/ 

horas autorizadas 

Nº horas 

trabalhadas 

Valor a 

processar 

União das Freguesias 

de Moscavide e Portela 

NIF: 510 838 162 

(setembro a novembro) 

EB Dr. Catela 

Gomes  
1 auxiliar/2h 106h 583,00€ 

EB Quinta da 

Alegria 
1 auxiliar/2h 106h 583,00€ 

TOTAL 1.166,00€ 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO TRINTA E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 57/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES DINAMIZADORAS 

DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO ANO LETIVO 

2018/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Público, nas Escolas do Município de Loures, é dinamizado pelas entidades 

abaixo especificadas que se constituíram como parceiras diretas do 

Município no desenvolvimento deste programa, para o ano letivo de 

2018/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, em 

especial ao determinado no seu artigo 12.º, o qual estabelece o quadro de 

transferência de atribuições e competências para os Municípios em matéria 

de Educação, em 16 de setembro de 2008 foi celebrado o Contrato de 

Execução entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Loures; -  

C. Este Contrato de Execução, na sua cláusula primeira, alínea b), transfere 

para o Município de Loures a competência de prossecução das atividades 

de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico;  ----------------------  

D. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e a Portaria n.º 644-A/2015, de 

24 de agosto do Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, define as 

autarquias locais como uma das entidades promotoras das atividades de 

enriquecimento curricular no 1º ciclo do Ensino Básico; -----------------------------  

E. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, define a introdução da disciplina 

de Inglês como obrigatória no 3.º ano de escolaridade do ensino básico no 

ano letivo 2015/2016, e a partir do ano letivo 2016/2017 no que respeita ao 

4.º ano de escolaridade do ensino básico. ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33, nº 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, a aprovação 

de transferência de verbas referentes ao pagamento da 2.ª tranche, às 

entidades dinamizadoras de Atividades de Enriquecimento Curricular, num total 
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de 257 730,50€ (duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e trinta euros e 

cinquenta cêntimos), conforme abaixo especificado:  -----------------------------------  

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da 

Escola Básica Integrada da Bobadela 
509 368 212 5.282,64€ 

Associação de Pais/Encarregados de Educação da Escola do 

Ensino Básico do 1º Ciclo nº 3 da Bobadela 
504 949 853 3.028,06€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da 

Escola Básica 1 nº 1 da Bobadela 
505 293 447 3.308,30€ 

Associação Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

de Escolas Catujal-Unhos 
502 368 845 8.126,47€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento General Humberto Delgado  
505 426 390 10.952,31€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Básica 1,2,3 de Bucelas 
503 670 910 7.711,78€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo 

Escolar de Fanhões 
503 965 685 4.529,28€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e Jardim de Infância do Infantado – Loures 
503 845 531 11.518,77€ 

Associação A.P.A.D.L 514 036 206 2.521,95€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Primária nº 3 de Loures 
503 058 793 9.702,18€ 

Associação de Pais da Escola E.B. 1, N.1 de Santo Antão do 

Tojal, Loures 
504 076 116 2.049,19€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Básica nº 1 de S. Julião do Tojal 
505 198 908 5.917,07€ 

APEEFS – Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola EB1/JI da Fonte Santa 
509 065 686 9.740,65€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

E.B1/Jardim de Infância da Portela 
504 927 493 12.976,06€ 

Bússola da Brincadeira – Associação de Pais 509 497 810 10.292,47€ 
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Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 

Sítio da Bela Vista – Associação de Pais e Encarregados de 

Educação  
508 613 418 3.303,89€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas 

EB1/JI da Portela da Azóia 
508 384 320 3.607,41€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

EB1/JI Alto da Eira 
501 926 712 7.822,23€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 

da Covina 
507 602 838 4.006,23€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Básica de Via Rara 
504 447 050 6.011,12€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 

1º Ciclo do Ensino Básico nº 4 de S. João da Talha 
503 389 684 23.215,43€ 

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Eduardo 

Gageiro 
504 183 397 28.184,11€ 

A.E.C. – Associação Escola Comvida 508 265 339 18.489,90€ 

 Total 202.297,50€ 

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 

Jardim de Infância O Nosso Mundo 501 354 760 7.446,19€ 

Centro Popular Infantil Nascer do Sol 501 391 509 3.721,42€ 

Assoc. Cantinho da Pequenada 503 666 602 2.982,90€ 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de S. Julião 

do Tojal 
503 180 360 1.638,18€ 

Centro Social Paroquial de S. Pedro de Lousa 501 683 755 4.531,59€ 

Associação Dr. João dos Santos 503 045 020 5.029,58€ 

Associação “O Saltarico” 501 400 206 16.766,66€ 

 Total 42.116,52€  

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 

Junta de Freguesia de Moscavide e Portela 510 838 162 13.316,48€ 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 58/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CCD - CENTRO DE CULTURA E 

DESPORTO DO MUNICÍPIO DE LOURES ------------------------------------------------  

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

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

A. No orçamento do município, para o ano económico de 2019, está prevista 

uma dotação de 110.000,00€, na classificação 03.03/04.07.01.01, destinada 

a apoiar a atividade cultural, recreativa e desportiva desenvolvida pelo 

Centro de Cultura e Desporto do município de Loures; ------------------------------  

B. O valor orçamentado é inferior ao estipulado no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 

25 de janeiro, que fixa como limite máximo de transferência, 3,5% do 

somatório anual das remunerações e pensões, respetivamente dos 

trabalhadores e aposentados inscritos na instituição beneficiária da 

transferência, calculado pelo montante ilíquido multiplicado por 12 meses; ---  

C. No caso do Centro de Cultura e Desporto do município de Loures, esse 

limite para o ano de 2019 é de 346.301,14 €; ------------------------------------------  

D. O Centro de Cultura e Desporto do município de Loures é uma pessoa 

coletiva legalmente constituída e dotada de personalidade jurídica, que se 

enquadra nas organizações previstas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

13/2011, de 25 de janeiro. -------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a transferência de verba para o 

Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures, com o NIF 501.284.141, 

no valor de 110.000,00€ (cento e dez mil euros), a ser pago de acordo com o 

seguinte calendário: -------------------------------------------------------------------------------  

1. Fevereiro – 1.ª tranche no valor de 18.333,32€ (dezoito mil trezentos e trinta 

e três euros e trinta e dois cêntimos), correspondente aos meses de janeiro 

e fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. A partir do mês de março - transferência mensal no valor de 9.166,66€ (nove 

mil cento e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos). (…)” ------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 59/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA 

DENOMINAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMARATE PARA ESCOLA 

SECUNDÁRIA ATOR RUY DE CARVALHO -----------------------------------------------  

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

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

A. A Escola Secundária de Camarate veio solicitar parecer sobre a alteração da 

sua denominação para Escola Secundária Ator Ruy de Carvalho;  --------------  

B. O órgão de direção da Escola Secundária de Camarate fundamenta o seu 

pedido no sentido de encontrar “… um patrono que seja um representante 

da cultura portuguesa contemporânea e que possa, dessa forma, ser um 

polo inspirador para os nossos alunos e jovens da comunidade, levando-os a 

reconhecer a importância do trabalho e do esforço, da criatividade e da 

compreensão dos valores humanos.”, pretendendo com a escolha do Ator 

Ruy de Carvalho, não só “… prestar uma sincera e muito merecida 

homenagem a quem nos tem dado ao longo dos anos tantos momentos de 
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virtude artística e humana, mas igualmente valorizar entre a comunidade 

escolar os domínios da cultura, da arte e do teatro.” ---------------------------------  

C. O Decreto-Lei n.º 387/90, de 10 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

299/2007, de 22 de agosto, define as normas aplicáveis à denominação dos 

estabelecimentos de educação e ensino públicos não superiores. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 3.º, n.º 5 

do Decreto-Lei nº 387/90, de 10 de dezembro, na sua redação atual, delibere 

concordar com a alteração da denominação da Escola Secundária de 

Camarate para Escola Secundária Ator Ruy de Carvalho. (…)” ----------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA VEREADORA, SRª SÓNIA 

PAIXÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

III - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: ------------------------------------------------  

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

--- Pelo Sr. Presidente da Câmara em Exercício, foi dado conhecimento dos 

seguintes documentos: ---------------------------------------------------------------------------  

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

- E-mail com o registo de entrada nº 007191, de 17.01.2019, da Divisão de 

Apoio Parlamentar da Assembleia da República, prestando conhecimento do 

Relatório Final, referente à Petição nº 364/XIII/2ª; ----------------------------------------  

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

- E-mail com o registo entrada nº 7413/2019, dos SIMAR - Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, referente ao Programa de Controlo da Qualidade da Água para 2019;  

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

- Ata da 28ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, realizada em 17 de dezembro de 2018; ----------------------------------------  
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- Atas da 29ª Reunião Ordinária e 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas, realizadas em 7 e 16 de janeiro de 2019, 

respetivamente; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Memorando de 21.01.2019, prestando conhecimento das reuniões com o 

Ministério da Saúde - dezembro de 2018. --------------------------------------------------  

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

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

IV - ARQUIVO DE DOCUMENTOS:----------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata, dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção do documento a 

seguir identificado, que fica arquivado, em suporte papel, junto às Propostas, 

em pasta anexa ao Livro de Atas: -------------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 25/2019 – 1ª Alteração ao Orçamento 2019 e 

Opções do Plano 2019-2022. -------------------------------------------------------------------  

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

--- 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 dez minutos, quando foram encerrados os trabalhos 

constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. -----------------------  
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--- 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, MARÇO, TREZE, 

TENDO SIDO 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,  


