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-------------------------------------MANDATO 2021-2025  ------------------------------------  

-------------------------------------ATA DA 5ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2022-12-27, NO PALÁCIO 

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

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

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

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

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

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

cinquenta minutos, com a presença inicial da Srª. Vice-Presidente, das 

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

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

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

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

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

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

---- PAULO RUI LUIS AMADO ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

PONTO UM - Dada a circunstância dos senhores Vereadores Nuno Ricardo 

Conceição Dias e Gonçalo Filipe Vintém Caroço e da senhora Vereadora 

Anabela de Oliveira Feliciano e Pacheco se encontrarem impossibilitados de 

comparecer à reunião, estiveram presentes, em sua substituição, os senhores 

Armando Cosme Martinho, Olávio César Soares da Silva e a senhora Fernanda 

Maria Cardoso Santos, respetivamente, tendo a Câmara deliberado justificar as 

faltas dos senhores Vereadores e da senhora Vereadora à presente reunião. -  

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

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

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

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

dois, dezembro, vinte e dois, que registava um total de disponibilidades para o  
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dia seguinte, no montante de doze milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, 

oitocentos e oitenta e um euro e setenta e oito cêntimos. ----------------------------  

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

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

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

seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 PONTO 1. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 821/2022 - SUBSCRITA PELO  

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

---------------DE PARECER RELATIVO À REORGANIZAÇÃO  

---------------ADMINISTRATIVA DE DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DAS  

---------------FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E  

---------------FRIELAS E A CRIAÇÃO DA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO  

---------------DOS CAVALEIROS E DA FREGUESIA DE FRIELAS ------------------  

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

 PONTO 2.PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº   822/2022 - SUBSCRITA  

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

---------------EMISSÃO DE PARECER RELATIVO À REORGANIZAÇÃO  

---------------ADMINISTRATIVA DE DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DAS  

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

---------------CRIAÇÃO DA FREGUESIA DE CAMARATE, DA FREGUESIA DE  

---------------UNHOS E DA FREGUESIA DA APELAÇÃO ------------------------------  

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

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

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

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

 PONTO DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 821/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A EMISSÃO DE 

PARECER RELATIVO À REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 

DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS 

CAVALEIROS E FRIELAS E A CRIAÇÃO DA FREGUESIA DE SANTO 

ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E DA FREGUESIA DE FRIELAS ------------------  

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

“Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
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A. A Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, prevê, no seu artigo 25.º, um procedimento 

especial, simplificado e transitório, que permite a correção da reorganização 

administrativa do território das freguesias operada pela Lei n.º 22/2012, de 

30 de maio e da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, definindo os critérios 

que devem ser cumpridos para o efeito;  -----------------------------------------------  

B. A Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas aprovou, ao abrigo daquele procedimento especial, na 

sua sessão 9.ª sessão (3.ª extraordinária), realizada em 6 de dezembro de 

2022, a proposta de reorganização administrativa da desagregação da União 

de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas e a criação da 

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e da Freguesia de Frielas, tenho 

a respetiva Junta da União de Freguesias emitido o parecer a que alude o 

n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 39/2021; --------------------------------------------------  

C. Nos termos do disposto pelo artigo 12.º da citada Lei n.º 39/2021, de 24 de 

junho, uma vez aprovada a proposta em reunião de assembleia de freguesia, 

a proposta de criação de freguesias foi remetida para apreciação da 

Assembleia Municipal de Loures, devendo a Câmara Municipal, ao abrigo 

dos n.ºs 3 e 4 do mencionado preceito, proferir parecer sobre a referida 

proposta; ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. A Assembleia Municipal de Loures deu cumprimento ao disposto pelo n.º 3 

do artigo 12.º da citada Lei n.º 39/2021, através de ofício datado de 

12/12/2022 (registo documental E/171711/2022), que se anexa à presente 

proposta;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere apreciar e emitir parecer, para os efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, sobre a 

proposta de reorganização administrativa de desagregação da União de 

Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas e a criação da Freguesia 

de Santo António dos Cavaleiros e da Freguesia de Frielas, nos termos 

aprovados pela Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Santo 

António dos Cavaleiros e Frielas e anexos à presente proposta. -------------------  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação, foram proferidas as seguintes 

intervenções:  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, gostaria de dizer que 

estranho o facto de este processo estar a vir agora aqui. Mas primeiro queria 

fazer um enquadramento. Nós, enquanto partido, temos um posicionamento 

que, por princípio, somos contra as desagregações das Freguesias. 

Consideramos que o erro foi feito no passado, mas consideramos também, que, 

nalguns casos, devem ser analisados, caso a caso, depois de auscultada a 

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

Tentámos que, nalgumas Freguesias, fosse feita a auscultação da população, 

“coisa” que não foi aceite neste Concelho, exceto em Sacavém, que tem 

marcado um referendo para dia vinte e nove de janeiro, de acordo com o artigo 

duzentos e quarenta, da Constituição. -----------------------------------------------------  

O que se passa, é que a competência da desagregação, é da Assembleia da 

República. A Décima Terceira Comissão na Assembleia da República, que tem 

a competência para analisar estes processos, criou uma Comissão de 

Acompanhamento à desagregação, que está a trabalhar em conjunto com o 

Governo, com a supervisão do senhor Secretário de Estado das Autarquias 

Locais. Mas a Lei é clara, e o entendimento da Assembleia da República, é que 

o processo tinha que ter dado entrada na Assembleia da República, até ao dia 

vinte e um de dezembro. -----------------------------------------------------------------------  

Portanto, neste momento, e tendo em conta as funções que acumulo - sou Vice-

Presidente dessa Comissão, na Assembleia da República -, a única Freguesia 

do Concelho de Loures, que deu entrada com o processo na Assembleia da 

República, foi a União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. É a 

única que consta no mapa remetido à Assembleia da República, até dia vinte e 

um. Sendo que o processo nem sequer está completo. Faltam os mapas de 

viabilidade financeira das futuras Freguesias e as delimitações territoriais. -----  

Portanto, de facto, podemos votar aqui, mas eu sei, porque é público e já saíram 

algumas notícias, que o Partido Comunista Português irá tentar a prorrogação 

do prazo. Mas, à data de hoje, essa prorrogação do prazo, eu tenho dúvidas 

que possa ser a Comissão na Assembleia da República a permiti-lo, porque é 

uma alteração clara à Lei. Portanto, possivelmente, terá que subir a plenário. 

Não há agendamento previsto. Portanto, neste momento, nós vamos votar algo 
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que está, completamente, fora de prazo, porque o prazo na Assembleia da 

República, terminou no dia vinte e um. E isto é claro. Não é uma interpretação 

do Chega nem de mais ninguém. Aliás, ainda hoje de manhã fiz questão de 

verificar com os serviços da Assembleia da República este facto, e é isto que a 

Lei determina. No dia vinte e um de dezembro, terminou o prazo de candidatura 

na Assembleia da República, facto pelo qual, percebemos que temos os 

processos todos atrasados, independentemente, depois, da versão de cada 

um. Se consideramos que sim, ou não, a questão é do processo.  ----------------  

Neste momento, os processos são completamente extemporâneos, assim 

como esta votação, que, na nossa opinião, também é completamente 

extemporânea, neste seguimento do que estou a dizer, porque o prazo 

terminou na Assembleia da República e esta competência não é dos Órgãos 

Locais. Daqui saem é os pareceres. Mas a competência é da própria 

Assembleia da República e desta Décima Terceira Comissão. ---------------------  

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

O VEREADOR, SR. PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, relativamente ao 

assunto que aqui nos traz hoje, pode haver, de facto, entendimentos e 

pareceres diversos, sobre a questão dos prazos e sobre este processo. 

Também existe o entendimento de que, desde que se dê início ao processo na 

Assembleia de Freguesia, até ao dia vinte e um de dezembro, esse processo, 

depois, também pode dar entrada na Assembleia da República.  ------------------  

Portanto, acho que, aqui, não devíamos de estar muito preocupados com as 

questões dos prazos, tendo em conta que há um documento que nos foi 

remetido, tanto pelas respetivas Assembleias de Freguesia, como pela 

Assembleia Municipal, e de acordo com o Decreto-Lei, teríamos que dar 

parecer sobre essa matéria. -------------------------------------------------------------------  

Portanto, se é extemporâneo, se não é extemporâneo …, a Assembleia da 

República, depois, terá que aceitar ou não, esta Proposta, quando este assunto 

for a discussão na Assembleia da República. Até porque, também tenho 

conhecimento, que o Partido Comunista Português, já apresentou, em tempo 

útil, uma Proposta para alteração dos respetivos prazos, mas ainda não houve 

condições para o agendamento dessa discussão, com vista à prorrogação do 

prazo desta Lei. -----------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, na minha opinião, acho que o Município não devia inviabilizar 

qualquer Proposta vinda das Assembleias de Freguesia. Devia de remeter para 
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a Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal remeter para a Assembleia da 

República e depois a Assembleia da República é que determinar se aceita, ou 

não, estes processos. ---------------------------------------------------------------------------  

Daí, achamos de toda a oportunidade e iremos dar mais um passo importante 

para a reposição das Freguesias, situação que foi criada em dois mil e treze, 

pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata e pelo Centro 

Democrático Social.  -----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, relativamente à Proposta que aqui nos é 

apresentada, queríamos propor que, na parte deliberativa, fosse mais visível 

qual é o parecer do Município. ----------------------------------------------------------------   

Tendo em conta que se remete aqui a aprovação, nos termos da Assembleia 

de Freguesia da respetiva União das Freguesias, propunha que, na parte 

deliberativa, se acrescentasse a expressão “emitir parecer favorável”, nos 

termos da legislação. ----------------------------------------------------------------------------  

Na nossa opinião, na Proposta, não está bem vincado qual é o tipo de parecer. 

Se é favorável, se é desfavorável. A votação que aqui vamos fazer é dúbia.  

Daí, propormos que, na parte deliberativa, o texto passasse a ter o seguinte 

teor: “(…) Que a Câmara Municipal delibere apreciar e emitir parecer favorável, 

para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de 

junho, sobre a proposta de reorganização administrativa de desagregação da 

União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas e a criação da 

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e da Freguesia de Frielas, nos 

termos aprovados pela Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de 

Santo António dos Cavaleiros e Frielas e anexos à presente proposta. (…)”. 

Depois, as respetivas forças políticas, votarão favorável ou desfavoravelmente, 

ao parecer favorável que esta Câmara Municipal emitirá. ----------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Paulo Rui Amado, eu 

compreendo a sua questão. Agora, se o parecer da Câmara será favorável ou 

desfavorável, só depois da votação é que sabemos qual será a votação da 

Câmara. Se é contra, se é a favor. ----------------------------------------------------------  

Estamos aqui a emitir um parecer, relativamente à posição que a Assembleia 

de Freguesia tomou, em relação a esta matéria. Se o voto da Câmara é 

favorável ou é contrário, só depois da votação é que saberemos. Claro que nós 
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estamos aqui a votar o parecer da Assembleia de Freguesia que, neste caso, 

foi a favor da desagregação. ------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão que o senhor Vereador Bruno Nunes colocou, ela, 

obviamente, é pertinente. Não estou a colocar em causa porque, de facto, o 

senhor Vereador, tendo em conta as outras funções que tem, tem outro tipo de 

conhecimentos. Mas eu, enquanto Presidente de Câmara, coube-me a mim 

consultar os juristas da Câmara, e a sua interpretação, é que está dentro do 

prazo. Aliás, é esse, também, o entendimento da própria CCDR – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional. Ou seja, desde que se inicie o 

processo dentro do ano, como foi o caso, o processo não tem que estar 

concluído. Aliás, o da Assembleia de Freguesia de Sacavém e Prior Velho não 

está concluído. Só irá estar concluído no final de janeiro, porque o referendo é 

dia vinte e nove de janeiro. Mas posso disponibilizar aos senhores Vereadores, 

o parecer que a CCDR tem, relativamente a esta matéria. ---------------------------  

Portanto, o processo estando concluído, a nossa interpretação, é que a Câmara 

Municipal deve de tomar essa posição e depois a Assembleia da República 

tomará a sua, dentro daquilo que, obviamente, é o Órgão Legislativo e aquele 

que tem que se pronunciar, relativamente a esta matéria. ----------------------------  

Por isso, acho que temos todas as condições para deliberar sobre as posições 

que as Assembleias de Freguesia tomaram, relativamente a esta matéria. -----  

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

O VEREADOR, SR. PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, obviamente, que 

o entendimento sobre a legislação pode ser diverso. No nosso entendimento, 

não estamos a dar um parecer sobre a Proposta da Assembleia de Freguesia. 

Nós temos que dar parecer, é se concordamos ou não e que razões e motivos 

existem, para haver desagregação ou não. -----------------------------------------------  

Se lermos os pareceres do Executivo das Juntas de Freguesia que vêm nesta 

Proposta, veremos que as Juntas de Freguesia emitem um parecer. Põem 

questões relativamente à reposição ou não das Freguesias. Portanto, nós não 

podemos dar um parecer, sobre um outro Órgão que é independente do nosso. 

Nós, Município, o que temos que dizer, é se damos parecer favorável ou 

desfavorável, à desagregação das Freguesias. E, neste caso em concreto, a 

fundamentação que aqui é proposta, é que é nos termos das aprovações das 

Assembleias das Uniões de Freguesia.  ---------------------------------------------------  
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Portanto, na minha opinião, nós não temos que concordar ou discordar com 

uma deliberação de um outro Órgão. Temos é que dar parecer, de acordo com 

a legislação, designadamente, neste caso, com a Lei trinta e nove, de dois mil 

e um, que diz se somos favoráveis ou desfavoráveis, à desagregação das 

Freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o que está aqui na 

Proposta é bastante claro. É para aprovar a emissão de parecer relativo à 

Reorganização Administrativa de Desagregação da União das Freguesias de 

Santo António dos Cavaleiros e criação da Freguesia de Santo António dos 

Cavaleiros e da Freguesia de Frielas. ------------------------------------------------------  

Portanto, o que vamos fazer, é dar um parecer, no sentido de dizermos se 

concordamos ou não com a desagregação e, obviamente, com a criação de 

cada uma destas novas Freguesias. Acho que a Proposta é clara. ----------------  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, não estou a colocar 

em causa, a votação. Está claro o que vamos votar. -----------------------------------  

O senhor Vereador do Partido Comunista Português, Paulo Rui Amado, dizia 

que não valia a pena estarmos a perder tempo a analisar os prazos. Mas 

vamos. Isto não é uma interpretação jurídica. É um despacho interno que existe 

na Assembleia da República. Aliás, a própria Comissão competente fez o 

esclarecimento.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Sabemos que o Partido Comunista Português apresentou uma Proposta. Mas 

a Proposta, nem sequer está agendada. E não é porque o Partido Comunista 

Português apresentou uma Proposta, que se vai votar, porque, como acabei de 

referir, nem sequer está agendada. Aliás, nem sequer sabemos se irá estar 

agendada. Em princípio estará, mas é uma proposta de alteração à Lei que vai 

ser feita. Por isso, em princípio, nem será votada na Comissão, terá que ser 

votada em plenário. ------------------------------------------------------------------------------   

Portanto, quero que fique aqui bem claro, e para que conste no sentido de voto 

e na Declaração de Voto, que o processo, a chegar à Assembleia da República, 

e na eventualidade de ficar inquinado, tem responsáveis. E os responsáveis, 

são aqueles que andaram a gritar à população “que faziam e que aconteciam”, 

permitam-me a expressão, mas que nem sequer sabiam o que é que estavam 

a fazer. Isto é claro. Não é uma questão de interpretação. Porque a 
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interpretação, cada um faz a que quer. Aqui a questão é clara. Aliás, a própria 

Assembleia da República, emitiu um parecer para todas as Assembleias de 

Freguesia que o solicitaram. Toda a gente que pediu para ser esclarecida, foi 

esclarecida. Quem não pediu, está como está. A questão é simples. -------------   

A interpretação da Assembleia da República, é que o prazo terminava a dia 

vinte e um. Os pareceres jurídicos são feitos à medida de cada um. Agora, o 

Partido Comunista Português, vir dizer que já apresentou uma Proposta. 

Apresentou a Proposta, mas ela nem sequer está em consideração neste 

momento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, volto a referir, que não está em causa, a votação. 

Que fique claro que iremos votar. Mas a nossa posição, é que deve ser 

analisado caso a caso. Agora, quero que fique bem claro, repito, quero que 

fique bem clara a situação que aqui está colocada, que é o facto de se ter 

deixado até à última da hora. Aliás, muitas Juntas de Freguesia reuniram há 

poucas semanas para deliberar esta matéria. No caso de Camarate, Unhos e 

Apelação, creio que a tomada a deliberação final, foi há uma semana e meia.-  

O prazo foi prorrogado por toda a gente. Deixou-te tudo até à última da hora. 

Portanto, depois das promessas que andaram a fazer à população, caso não 

aconteça nada, ou seja, que o processo não avance, alguém será o 

responsável. Seja lá quem for. O que interessa, é perceber o que é que estamos 

a fazer com a população, e, neste caso concreto, ainda não existem mapas de 

viabilidade financeira entregues na Assembleia da República, o que pode pôr 

em causa o processo. ---------------------------------------------------------------------------  

Se a alteração à Lei que o Partido Comunista Português está a propor na 

Assembleia da República, for discutida e votada favoravelmente, permitindo 

que o prazo seja prorrogado, então aí estamos todos à vontade. Mas neste 

momento, o prazo terminou no dia vinte e um. -------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, penso que estão 

claras as posições de todos, pese embora estejam em condições de fazer a 

devida votação, com as condicionantes e informações aqui prestadas, que 

obviamente ficarão registadas. Por isso, vamos passar à votação da Proposta. 

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 
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VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-

SE, O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, A SRA. VICE-PRESIDENTE, A 

SENHORA VEREADORA E O SR. VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E 

OS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ------------------  

VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR DO CHEGA. ---------------------------  

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

----------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO ---------------------------------  

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, a minha intervenção 

na discussão da Proposta, constitui a Declaração de Voto do Chega. No 

entanto, queria acrescentar, também, que, neste caso concreto de Santo 

António dos Cavaleiros e Frielas, da análise financeira que temos feito ao 

Orçamento, percebemos, claramente, que Frielas, já tem sido esquecida por 

completo, mesmo depois da agregação. ---------------------------------------------------  

Na minha opinião, na eventualidade de Frielas vir a ser desagregada, e não 

tendo existido divisão territorial e de, eventualmente, juntar Frielas, ou à futura 

Freguesia da Apelação, ou à Freguesia de Loures, aquela zona do território, 

ficará sem capacidade financeira de exercer as suas funções, enquanto Junta 

de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, consideramos que é um caso grave de má gestão e de ordenamento 

do território. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Senhor Presidente, quero dizer que a 

abstenção dos Vereadores do Partido Social Democrata, advém do facto de 

entendermos, e sempre termos defendido, que o referendo é sempre a melhor 

proposta para auscultar a população. ------------------------------------------------------  

Esta situação de estarmos a desagregar, só por desagregar, sem ouvir a 

população, poderá, eventualmente, levar-nos a tomar uma má decisão, perante 

o nosso território. ---------------------------------------------------------------------------------  

Entendemos que há Freguesias que precisam de rever esta questão da 

desagregação. Naturalmente, terá que ser revisto caso a caso, mas jamais 

iremos contra a vontade da população e não poderemos nunca, perante a força 

ou a vontade de uma ou de diversas forças políticas, votar favoravelmente esta 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Perante este facto, a nossa abstenção, deriva de entendermos que se deve de 

auscultar a população, sempre, para podermos tomar a decisão mais acertada 

e mais correta. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. OLÁVIO SILVA: Senhor Presidente, é com grande 

satisfação que a Coligação Democrática Unitária, vê aprovado, nesta Reunião 

de Câmara, o parecer favorável à Proposta de Desagregação da União das 

Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, que foram forçadas a 

coexistir numa União de Freguesias, imposta pelo Governo PSD/CDS, em dois 

mil e treze.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Freguesias com uma identidade própria, com uma coexistência administrativa 

de décadas, e que, com esta aprovação, dar-se-á mais um passo, para 

recuperar a sua independência, enquanto Unidades Territoriais. -------------------  

Queria, ainda, deixar uma saudação, a todos os eleitos e população da 

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros, que, por diversas vezes, ao longo 

destes anos, expressaram a sua discordância com esta agregação. --------------  

Por fim, queria agradecer a todos, o facto de não terem desistido de lutar 

connosco por esta desagregação, esperando que nos acompanhem nas fases 

seguintes, até à conclusão do processo. --------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Esta minha declaração de voto, servirá, 

também, para o próximo ponto. Assim, dizer que o Partido Socialista se absteve 

nesta matéria, com os seguintes propósitos. O primeiro, porque temos o 

entendimento, que esta era a oportunidade de colocarmos em referendo local, 

e dar a posição e a oportunidade das pessoas se pronunciarem, relativamente 

a uma matéria que lhes diz muito diretamente. ------------------------------------------  

A gestão de uma Freguesia, é aquela entidade pública que está mais perto da 

população. É aquela onde as pessoas, para resolver o seu problema, o seu 

dilema ou o seu anseio, vão bater à porta em primeiro lugar. É à Junta de 

Freguesia, onde as pessoas vão bater em primeiro lugar. Por isso, era esta, 

mais do que nunca, a oportunidade de dar essa voz à população, para saber, 

até tendo em conta estes anos de agregação, se funcionou ou não. --------------  

Como não foi a posição destas Assembleias de Freguesia, muito em particular 

aquelas que estão aqui em discussão hoje, o Partido Socialista é do 

entendimento que se deve abster. Por isso, absteve-se. -----------------------------  
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Se, de facto, a posição fosse de um referendo local, votaríamos a favor. Aliás, 

aproveito para enaltecer e dar os parabéns à posição da Assembleia de 

Freguesia de Sacavém e Prior Velho, porque foi essa posição que tomou, que 

foi ouvir a população. ----------------------------------------------------------------------------  

Volto a referir que não foi esta a posição destas duas Assembleias de 

Freguesia, mas o Partido Socialista também não quis, neste Órgão – Câmara, 

obstaculizar a posição, neste caso, dos nossos camaradas do Partido Socialista 

nas Assembleias de Freguesia respeitantes. ---------------------------------------------  

No entanto, esta abstenção e esta declaração de voto, nada tem a ver com a 

avaliação da agregação e do resultado prático, que estas agregações fizeram 

ao longo destes anos, no que diz respeito ao trabalho para as respetivas 

populações. Tem sim que ver com a nossa posição, em particular a minha, de, 

desde o início, fazermos um referendo local, no sentido de ouvirmos a 

população, numa matéria como esta, em particular, que muito diz respeito às 

pessoas. E neste caso em concreto, teríamos andado bem, se assim tivesse 

sido feito. -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 PONTO TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 822/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A EMISSÃO DE 

PARECER RELATIVO À REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 

DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS 

E APELAÇÃO E A CRIAÇÃO DA FREGUESIA DE CAMARATE, DA 

FREGUESIA DE UNHOS E DA FREGUESIA DA APELAÇÃO ----------------------  

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

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

A. A Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, prevê, no seu artigo 25.º, um procedimento 

especial, simplificado e transitório, que permite a correção da reorganização 

administrativa do território das freguesias operada pela Lei n.º 22/2012, de 

30 de maio e da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, definindo os critérios 

que devem ser cumpridos para o efeito;  -----------------------------------------------  

B. A Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Camarate, Unhos e 

Apelação aprovou, ao abrigo daquele procedimento especial, na sua 5.ª 

sessão extraordinária, realizada em 14 de dezembro de 2022, a proposta de 

desagregação de freguesias, tenho a respetiva Junta da União de 
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Freguesias emitido o parecer a que alude o n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 

39/2021; -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. Nos termos do disposto pelo artigo 12.º da citada Lei n.º 39/2021, de 24 de 

junho, uma vez aprovada a proposta em reunião de assembleia de freguesia, 

a proposta de criação de freguesias foi remetida para apreciação da 

Assembleia Municipal de Loures, devendo a Câmara Municipal, ao abrigo 

dos n.ºs 3 e 4 do mencionado preceito, proferir parecer sobre a referida 

proposta; ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. A Assembleia Municipal de Loures deu cumprimento ao disposto pelo n.º 3 

do artigo 12.º da citada Lei n.º 39/2021, através de ofício datado de 

19/12/2022 (registo documental E/176067/2022), que se anexa à presente 

proposta;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere apreciar e emitir parecer, para os efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, sobre a 

proposta de reorganização administrativa de desagregação da União de 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e a criação da Freguesia de 

Camarate, da Freguesia de Unhos e da Freguesia da Apelação, nos termos 

aprovados pela Assembleia de Freguesia da União de Freguesias Camarate, 

Unhos e Apelação e anexos à presente proposta. --------------------------------------  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, aqui a posição, é a 

desagregação desta União de Freguesias e a criação de novas três Freguesias, 

de acordo, obviamente, com o parecer e a posição da Assembleia de Freguesia 

respeitante. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, penso que a discussão relativamente a esta matéria, já 

foi tida no ponto anterior, por isso passava à votação.---------------------------------    

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DO SENHOR 
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VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE, O SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA, A SRA. VICE-PRESIDENTE, A SENHORA VEREADORA E O SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E OS SRS. VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ----------------------------------------------------------  

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

----------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO ---------------------------------  

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, lamentamos o facto 

de não ter sido feito o referendo, com a responsabilidade do Partido Socialista 

na Freguesia de Camarate. No entanto, consideramos que os casos das 

desagregações das Freguesias, devem ser vistos caso a caso. E no caso 

concreto de Camarate, Unhos e Apelação, consideramos que a densidade 

populacional e de território, obriga a uma revisão e à reversão daquilo que 

estava. Ao contrário do que consideramos para Santo António dos Cavaleiros 

e Frielas, consideramos que aqui faz todo o sentido. ----------------------------------  

Para além disso, não tendo existido o referendo, existiram várias auscultações 

à população, e pelas participações, inclusive, na Junta de Freguesia, percebe-

se que é uma vontade clara, maioritária, e de forma esmagadora até, e que a 

população de Camarate, Unhos e Apelação, considera que é importante a 

desagregação. ------------------------------------------------------------------------------------  

Não estamos presos ideologicamente a nada. Aliás, temos uma visão clara 

daquilo que pretendemos para o território e consideramos que, acima de tudo, 

o povo é quem mais ordena. Portanto, a população assim decidiu, ou assim 

demonstrou a sua intenção, e nós respeitamos a sua vontade, tal como os 

nossos eleitos na Assembleia de Freguesia já o tinham feito, apesar de terem 

visto chumbada a Proposta de referendo, acompanhando a Proposta daqueles 

que estão no local. Por isso votamos a favor, ao contrário da anterior 

desagregação. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: No caso da desagregação de 

Camarate, Unhos e Apelação, os Vereadores do Partido Social Democrata, à 

semelhança do ponto anterior, também se abstiveram, mantendo a posição de 

que deve ser auscultada a população.  ----------------------------------------------------  

Jamais iríamos contra os nossos companheiros desta União de Freguesias, 

que votaram, favoravelmente, esta desagregação, na Assembleia de 

Freguesia, com os quais, obviamente, estamos solidários, mas somos 
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coerentes e, por isso, mantemos a mesma posição, volto a referir, para não 

cometermos erros que, eventualmente, foram cometidos e que depois, mantê-

los para o futuro, é sinal que não aprendemos com os respetivos erros. ---------  

Portanto, mantemos esta posição da abstenção, porque entendemos que a 

melhor posição que deve ser tomada, é o referendo, é auscultar a população, 

para depois tomar a respetiva decisão. ----------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª FERNANDA SANTOS: Senhor Presidente, antes de 

passar à declaração de voto da Coligação Democrática Unitária, queria dar uma 

nota pessoal. Assim, dizer que acompanhei o processo de agregação das 

Freguesias desde dois mil e onze, quer como autarca de Junta de Freguesia, 

quer, depois, na União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação.  -------  

Acompanhei, também, todo este processo, na Assembleia de Freguesia, onde 

realço que foi votado por unanimidade, e é com grande agrado, não obstante 

as posições políticas de cada um, que são as que são, que esta Proposta passe 

aqui na Câmara Municipal, esperando que também na Assembleia Municipal e, 

posteriormente, na Assembleia da República, possa ter o mesmo acolhimento. 

Passo agora a ler a declaração de voto da Coligação Democrática Unitária. É 

com grande satisfação que a Coligação Democrática Unitária vê aprovado, 

nesta Reunião de Câmara, o parecer favorável à Proposta de desagregação da 

União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, forçadas a coexistir 

numa União de Freguesias, imposta pelo Governo PSD/CDS, em dois mil e 

treze. Freguesias com uma identidade própria e uma coexistência 

administrativa de décadas, diria mesmo de séculos. Com esta aprovação, dá-

se mais um passo para recuperarem a sua independência, enquanto Unidades 

Territoriais.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Queria, também, deixar uma saudação a todos os eleitos e populações de 

Camarate, Unhos e Apelação, que, de diversas formas e modos, expressaram, 

ao longo destes anos, a sua discordância com esta desagregação. ---------------   

Por fim, agradecer a todos, por não terem desistido de lutar connosco por esta 

desagregação, esperando que nos acompanhem nas fases seguintes, até à 

conclusão do processo. -------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª PAULA MAGALHÃES: Senhor Presidente, antes de 

passar, concretamente, à declaração de voto, dizer que o senhor Vereador 
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Bruno Nunes iniciou a sua intervenção, dizendo que o único documento que 

existe na Assembleia da República até hoje, é o documento referente à União 

de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, que é um documento antigo, 

designadamente, uma petição pública que foi entregue no passado e que foi 

levada a cabo por um grupo de cidadãos de fregueses da referida União de 

Freguesias, que deu início a este processo de reconversão das freguesias há 

já alguns anos. ------------------------------------------------------------------------------------  

Passando, agora, à Declaração de Voto, dizer que me abstive, e a minha 

declaração de voto, é uma declaração de voto pessoal, porque entendo por 

bem, aliás, acho que é muito importante, que exista o referendo, porque ele irá 

mostrar e clarificar a vontade de todas as populações e irá impedir que se 

reverta uma Freguesia e, passado algum tempo, tenhamos que nos confrontar 

com algumas dúvidas. Por isso, acompanhei e estou solidária com a Proposta 

do meu partido. -----------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que a minha abstenção, não quer dizer que esteja a votar 

contra. Estou a abster-me, simplesmente, porque entendo que o referendo irá 

ser uma clarificação importante neste processo. ----------------------------------------   

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação nº. 822/2022, foram, ainda, proferidas as 

seguintes intervenções: -------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, só para fazer uma 

interpelação à mesa, no sentido de dar um esclarecimento à Câmara. Dizer que 

o processo de Camarate, Unhos e Apelação, deu entrada na Assembleia da 

República, no dia doze de dezembro. Por isso, não é nenhum processo antigo, 

foi enviado por esta Assembleia de Freguesia …  --------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o senhor está-se a referir 

a uma petição que foi entregue na Assembleia da República … --------------------  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: O que foi dito aqui, foi que aquilo que já 

lá está, é uma coisa anterior. Mas não é. Foi enviada agora. Queria que isto 

ficasse aqui esclarecido. -----------------------------------------------------------------------  
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II - 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”. ------------------------------------  

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

--- 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 dez horas e vinte minutos quando foram encerrados os trabalhos 

constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ---------------------  

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

--- A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão de Modernização e 

Administração Geral. ----------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, FEVEREIRO, 

UM, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO O SR. VEREADOR PAULO 

JORGE PITEIRA LEÃO, POR NÃO TER ESTADO PRESENTE NA REUNIÃO. 

FOI DISPENSADA A SUA LEITURA UMA VEZ QUE A MESMA HAVIA SIDO 

DISTRIBUÍDA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, 

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 4.º DO DECRETO-LEI N.º 45 362, 

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1963.  ----------------------------------------------------------  
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O Secretário, 


