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-------------------------------------- MANDATO 2021-2025  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 11ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2022-03-02 NO PALÁCIO 

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

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

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

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

senhora Vereadora e dos senhores Vereadores: -----------------------------------------   

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

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

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

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

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

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

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

---- PAULO JORGE PITEIRA LEÃO ----------------------------------------------------------  

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

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

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

PONTO UM - Dada a circunstância de a Vereadora, Srª. Anabela de Oliveira 

Feliciano e Pacheco, se encontrar impossibilitada de comparecer à reunião, 

esteve presente o Sr. Paulo Rui Luís Amado, tendo a Câmara deliberado 

justificar a falta da Vereadora, Srª. Anabela de Oliveira Feliciano e Pacheco, à 

presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

dois, fevereiro, vinte e cinco, que registava um total de disponibilidades para o 

dia seguinte no montante de treze milhões, quatrocentos e setenta e três mil, 

trezentos e trinta e quatro euro e cinquenta e dois cêntimo. ---------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:  

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

PONTO 1. ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

--------------- LOURES, REALIZADA EM 2022.01.19 ------------------------------------  

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

PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 100/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO  

--------------- PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 E OPÇÕES DO PLANO  

--------------- 2022/2026 --------------------------------------------------------------------------    

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 101/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTO PRÉ- 

--------------- CONTRATUAL VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  

--------------- DE CURTO PRAZO -------------------------------------------------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 102/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- MAPA DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL COM A  

--------------- INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DA EXECUÇÃO  

--------------- ORÇAMENTAL -------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 103/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- DESPACHO DE APROVAÇÃO: - DO PROJETO DE EXECUÇÃO;  

--------------- - DOS ELEMENTOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES  

--------------- DA INFORMAÇÃO COM O REGISTO N.º E/26762/2022; - DO  

--------------- INICÍO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - DO PREÇO  

--------------- BASE; - DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS  

--------------- PROPOSTAS; - DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO  

--------------- CONTRATO E DO JÚRI DO PROCEDIMENTO E RESPETIVA  

--------------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS; RELATIVAMENTE À  
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--------------- EMPREITADA “CONSOLIDAÇÃO DE TALUDES NA RIBEIRA DA  

--------------- PÓVOA” (PROC. Nº 51/DA) ---------------------------------------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 104/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- RELATORIO FINAL, A ADJUDICAÇÃO NOS LOTES 1 E 2 E A  

--------------- MINUTA DO CONTRATO; - A NÃO ADJUDICAÇÃO COM A  

--------------- CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR,  

--------------- NOS LOTES 3 E 4; - A DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE  

--------------- ADMINISTRAÇÃO DOS  SIMAR DE 24 DE FEVEREIRO DE  

--------------- 2022; - REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO  

--------------- DE ENERGIA ELÉTRICA, POR LOTES, PARA O MUNICÍPIO DE  

--------------- LOURES, OS SIMAR - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS  

--------------- DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNÍCIPIOS DE LOURES E  

--------------- ODIVELAS, A GESLOURES - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS  

--------------- SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA E A LOURES PARQUE -  

--------------- EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, EM,  

--------------- UNIPESSOAL, LDA (PROC º Nº 54.796/DCA/2021) -------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 105/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA OS AGRUPAMENTOS  

--------------- DE ESCOLAS REFERENTE ÀS DESPESAS COM LINHAS  

--------------- TELEFÓNICAS – 1º TRIMESTRE 2022 -----------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 106/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- CARNAVAL INFANTIL 2022 --------------------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 107/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E TRANSFERÊNCIA  
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--------------- DE VERBA NO ÂMBITO DO “PROJETO OFICINA DO CANTE  

--------------- ALENTEJANO” -------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 108/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DO  

--------------- CINE-TEATRO DE LOURES, AO AGRUPAMENTO DE  

--------------- ESCOLAS JOSÉ AFONSO ----------------------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 68/2022- SUBSCRITA PELA  

--------------- SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A REABILITAÇÃO  

--------------- DO BAIRRO MUNICIPAL DOS TERRAÇOS DA PONTE,  

--------------- SACAVÉM – LOTES 66 A 85 -------------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 109/2022- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- E SUBMISSÃO A AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS DO  

--------------- PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE “MONUMENTO DE  

--------------- INTERESSE MUNICIPAL” DO EDIFÍCIO DA MERCEARIA  

--------------- SANTANA DE SACAVÉM; -  ENVIO DE OFICIO À DIREÇÃO  

--------------- GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL PRESTANDO  

--------------- CONHECIMENTO DO INICÍO DO PROCEDIMENTO -----------------   

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 88/2022- SUBSCRITA PELO  

--------------- SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR A 

--------------- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ADESÃO AO NOVO  

--------------- PROGRAMA EXCECIONAL DE APOIO ÀS EMPRESAS  

--------------- AFETADAS DIRETAMENTE PELA OBRA DE REGULARIZAÇÃO  

--------------- FLUVIAL DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA RIBEIRA DO PRIOR  

--------------- VELHO E CONTROLO DE CHEIAS NA BAIXA DE SACAVÉM ----  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 110/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  
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--------------- O ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES E A ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA --  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 111/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  

--------------- O ACORDO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O  

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

--------------- LOURES, E A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS  ------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 112/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR  

--------------- A ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO, A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO,  

--------------- DE MONOGRAFIAS PARA INTEGRAR O ACERVO DA  

--------------- UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURA PÚBLICA -------------------  

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

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, dou a palavra 

à senhora Vice-Presidente para nos pôr a par da situação pandémica no 

concelho, atualmente.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, a situação e o quadro 

pandémico, reportando aos dados da semana passada e à informação da 

última reunião de acompanhamento, está controlada, o que leva a um conjunto 

de outras medidas, nomeadamente, por parte da Administração Central. Uma 

delas é a questão da testagem, cujo apoio do Serviço Nacional de Saúde era 

só até ao dia vinte e oito de fevereiro. Nessa sequência, o protocolo que o 

Município tinha em vigor com a Blue Ocean Medical, Lda. está findo. Por 

enquanto a Unilabs ainda tem os locais instalados, mas equaciona, se não 
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houver a procura desejada e tendo em conta a não comparticipação, propor 

uma solução alternativa.  -------------------------------------------------------------------------  

Conforme o senhor Presidente já teve oportunidade de dizer na última reunião 

da Assembleia Municipal, estamos neste momento a diligenciar no sentido de 

transportar o centro de vacinação de Loures para o Pavilhão de Macau, tendo 

em linha de conta que as unidades de saúde do concelho estão, gradualmente, 

a introduzir o processo de vacinação nas suas unidades.  São João da Talha é 

a primeira a dar este mote e, na zona oriental, as unidades de saúde terão 

condições físicas para que possa ocorrer mais rapidamente.  ------------------------  

Na zona norte, tendo em linha de conta a faixa etária que neste momento está 

a fazer o reforço da vacina, a perspetiva é que estas instalações sejam 

utilizadas durante um período transitório, até as unidades desta zona do 

concelho terem capacidade para corresponder às necessidades da área da 

saúde. O que identifica que esta será a melhor forma, ao nível da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, para ser um 

mecanismo que outros concelhos possam vir a seguir, desativando os grandes 

centros de vacinação, permitindo, nomeadamente os pavilhões para a prática 

desportiva, que possam voltar a proporcionar a atividade para a qual foram 

construídos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, deram 

entrada na Mesa quatro documentos para discussão e posterior deliberação 

que estão a ser distribuídos. Uma Saudação apresentada pela senhora Vice-

Presidente da Câmara sobre o atleta Aires Pratas, do Clube de Atletismo de 

Vale de Figueira. Duas Saudações apresentadas pelos senhores Vereadores 

da Coligação Democrática Unitária, uma sobre o “Dia Internacional da Mulher 

de 2022”, e a outra à “Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal pelo 

apuramento da sua equipa de Sub15 para o Campeonato Nacional”. Há, 

também, um Voto de Condenação, apresentado pelo Partido Socialista, 

relativamente à situação atual que se vive na Ucrânia.  ---------------------------------  

Senhores Vereadores, para que possamos fazer uma leitura mais atenta aos 

documentos fazemos uma pequena interrupção.  ----------------------------------------  
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--- Eram catorze horas e quarenta e seis minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às quinze horas e oito minutos.  ------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Reiniciamos a nossa reunião com a 

Saudação apresentada pela senhora Vice-Presidente, ao atleta Aires Pratas do 

Clube de Atletismo de Vale de Figueira.  ----------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, passo a ler a Saudação 

do teor seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO DOIS - PELA SRA. VICE-PRESIDENTE FOI APRESENTADA UMA 

SAUDAÇÃO AO CLUBE DE ATLETISMO DE VALE DE FIGUEIRA, À QUAL 

FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 113/2022 ---  

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

-------------------------------------------- “SAUDAÇÃO  ------------------------------------------  

Entre os dias 20 e 23 de fevereiro de 2022, realizou-se o Campeonato Europeu 

de Masters de Atletismo em Braga.  Nesta competição o atleta Aires Pratas do 

Clube de Atletismo de Vale de Figueira, sagrou-se Campeão Europeu de Cross 

no escalão M65, juntando a este título individual o coletivo. ---------------------------  

Ainda nesta competição, o atleta Luis Rações, também, do Clube de Atletismo 

de Vale de Figueira, conquistou a medalha de prata por equipas no escalão 

M45.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures, reunida em 02 de março de 2022, reforça o 

mérito desta conquista dos atletas, do clube e seus treinadores, realçando as 

brilhantes prestações e o trabalho efetuado ao longo dos anos em prol do 

atletismo, da população de S. João da Talha e do Concelho de Loures. -----------  

Propomos ainda que desta saudação seja dado conhecimento ao clube, à 

Assembleia Municipal de Loures, à Assembleia e Executivo da União de 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela, e que seja 

divulgada junto dos Órgãos de Comunicação Social locais e nacionais. (…)” ----  

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

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

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

8/98 

 

 

                                                                                                                                      11ª Reunião Ordinária - 2022-03-02 

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, passo a 

apresentar a seguinte Saudação:  -------------------------------------------------------------  

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

PONTO TRÊS - PELOS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA FOI APRESENTADA UMA SAUDAÇÃO ALUSIVA 

AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DE 2022, À QUAL FOI ATRIBUIDO O 

NÚMERO DE PROPOSTA 114/2022  --------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------- “SAUDAÇÃO  ------------------------------------------  

---------------------- DIA INTERNACIONAL DA MULHER DE 2022  ---------------------  

A comemoração do Dia Internacional da Mulher tem um profundo significado 

histórico e uma renovada atualidade que importa dar a conhecer às novas 

gerações.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Proposto em 1910 por Clara Zetkin – revolucionária alemã e incansável ativista 

na defesa dos direitos das mulheres - o Dia Internacional da Mulher tinha por 

objetivo promover a luta organizada das mulheres, em cada país, contra a 

exploração e opressão, pela conquista de direitos económicos, sociais, 

políticos e culturais, pela transformação da condição social das mulheres e pela 

sua emancipação. Um dia para dar força à luta de todos os dias. -------------------  

Desde então um longo caminho, pontuado por muitos avanços, tem sido 

percorrido, pelo reconhecimento dos direitos das mulheres, na lei e na vida. ----  

No entanto as desigualdades, discriminações e violência sobre as mulheres 

permanecem como uma realidade no Mundo. Hoje, como no passado, importa 

continuar a denunciá-las no Dia Internacional da Mulher, e fora dele. Importa 

afirmar a solidariedade para com a luta das mulheres em cada País pela 

igualdade de direitos, pelo desenvolvimento e soberania dos seus povos, 

contra a guerra e pela paz.  ---------------------------------------------------------------------  

Em Portugal, os avanços alcançados nos direitos das mulheres, visíveis na sua 

forte participação e afirmação no mundo do trabalho, na cultura, na educação, 

na saúde, na ciência ou na investigação convivem com obstáculos que 

permanecem e que impedem a igualdade no trabalho e na vida, patentes na 

precariedade laboral, na desvalorização do trabalho das mulheres, das suas 

competências e carreiras.  -----------------------------------------------------------------------  
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Comemorar o 8 de março é um ato que visa dar força à luta das mulheres na 

exigência de igualdade no trabalho e na vida, pelo cumprimento dos seus 

direitos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Os órgãos de poder aos seus mais variados níveis têm responsabilidades na 

promoção da igualdade no trabalho e na vida e pelo cumprimento dos direitos 

das mulheres.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Os órgãos autárquicos, pela sua proximidade à população, devem assumir as 

responsabilidades nas suas esferas de competência na promoção dos direitos 

das mulheres, na valorização da sua participação aos vários níveis da vida 

local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, os eleitos da CDU, propõem que a Câmara Municipal reunida no dia 2 

de março de 2022, delibere:---------------------------------------------------------------------  

1. Saudar as trabalhadoras do Município, das empresas municipais e das 

Juntas de Freguesia, delegadas e dirigentes sindicais e de coletividades, 

dirigentes de organizações e todas as mulheres que vivem, estudam e 

trabalham e que assim contribuem para o desenvolvimento e afirmação 

do concelho/ou freguesia, bem como a luta das mulheres pela igualdade 

na vida e por melhores direitos e condições de vida e de trabalho, no 

âmbito do Dia Internacional da Mulher; ---------------------------------------------  

2. Saudar as diversas comemorações do Dia Internacional da Mulher que, 

com a sua diversidade e especificidade, reafirmam a necessidade de 

uma vida com direitos e sem discriminações, em particular a realização 

da sexta Manifestação Nacional de Mulheres, promovida pelo 

Movimento Democrático de Mulheres, a 5 de março, no Porto e a 12 de 

março, em Lisboa. ------------------------------------------------------------------------  

A presente Saudação, a ser aprovada, deverá ser remetida e/ou divulgada 

junto dos seguintes serviços e/ou entidades: ------------------------------------------  

• Trabalhadoras e trabalhadores do Município e empresas municipais; 

• Assembleia Municipal de Loures; -----------------------------------------------  

• Juntas de Freguesia do concelho, solicitando o envio às respetivas 

trabalhadoras; -------------------------------------------------------------------------  

• Assembleia de Freguesia do Concelho; ---------------------------------------  
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• Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e organizações 

de defesa dos direitos das mulheres que integram o seu Conselho 

Consultivo; ------------------------------------------------------------------------------  

• Movimento Democrático de Mulheres; -----------------------------------------  

• Estruturas Sindicais.” ---------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, defenderemos 

sempre qualquer dia que seja “Dia da Mulher”, defenderemos sempre o papel 

da mulher na sociedade em todas as áreas onde é interveniente, mas esta 

Saudação tem, inequivocamente, um momento ideológico e de conotação 

quando refere, e já chamámos a atenção para esta situação na Assembleia 

Municipal, porque não votamos só porque sim nem pelo título, “(…) em 

particular a realização da sexta Manifestação Nacional de Mulheres, promovida 

pelo Movimento Democrático de Mulheres (…)”. É importante percebermos o 

que é este Movimento Democrático de Mulheres e, essencialmente, o que 

defende. É claramente ideológico, afeto ao Partido Comunista Português, num 

princípio que, em determinadas áreas, no nosso entendimento, viola até o 

direito à vida.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, solicito que esta parte do ponto dois seja revista e retirada, caso 

contrário, lamentavelmente, serei obrigado a votar contra, porque o direito à 

vida está colocado em causa neste ponto da Saudação.  ------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Foi apresentada uma proposta, não 

sei se o proponente quer acolhê-la.  ----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, não tenho nada 

a acrescentar, nem concordamos com a expressão invocada pelo senhor 

Vereador Bruno Nunes. Mantemos a Saudação.  -----------------------------------------  

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

 --- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A SAUDAÇÃO À QUAL FOI ATRIBUIDA O 

NÚMERO DE PROPOSTA 114/2022, FOI APROVADA COM OS VOTOS A 

FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. VICE-PRESIDENTE, 

DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, 
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DOS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E 

DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. VOTOU 

CONTRA O SR. VEREADOR DO CHEGA--------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO  -----------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: A minha intervenção na discussão 

da Proposta constitui declaração de voto neste ponto. ----------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Acompanhamos esta Saudação da 

Coligação Democrática Unitária, pese embora registe que neste Executivo 

Municipal apenas a bancada do Partido Socialista tem eleitas mulheres neste 

órgão autárquico.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, apenas 

para corrigir esta última afirmação da senhora Vice-Presidente, uma vez que a 

senhora Vereadora Anabela Feliciano é eleita neste órgão, mas hoje não pode 

estar presente.  -------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, passo a 

apresentar a seguinte Saudação:  -------------------------------------------------------------  

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

PONTO QUATRO - PELOS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA FOI APRESENTADA UMA SAUDAÇÃO À 

ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM ATLÉTICO CLUBE DO TOJAL, PELO 

APURAMENTO DA SUA EQUIPA DE SUB15 PARA O CAMPEONATO 

NACIONAL, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 115/2022 -  

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

------------------------------------------- “SAUDAÇÃO  -------------------------------------------  

À Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal pelo apuramento da sua 

equipa de Sub15 para o Campeonato Nacional  ------------------------------------------  
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A equipa de Sub15 da Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal 

classificou-se diretamente para o campeonato nacional, terminando o 

campeonato regional em 5º lugar, ficando atrás de SL Benfica (Campeão 

regional de Lisboa), Sporting CP, Física de Torres Vedras e AD Oeiras. ----------  

Para o Campeonato Nacional de Sub15 só se apuram 16 equipas de Norte a 

Sul do país, estando a APAC Tojal nesta restrita lista de equipas, juntamente 

com os melhores clubes de formação do país, um feito assinalável e 

demonstrativo do trabalho desenvolvido pela associação nos seus escalões de 

formação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, os eleitos da CDU, propõem que a Câmara Municipal reunida no dia 2 

de março de 2022, delibere:---------------------------------------------------------------------  

1. Saudar a Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal, os seus 

atletas, treinadores, dirigentes e colaboradores e pais dos atletas, por 

esta conquista e pelo trabalho desenvolvido. -------------------------------------  

A presente Saudação a ser aprovada deverá ser remetida às seguintes 

entidades: ---------------------------------------------------------------------------------  

• Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal; -------------------------  

• Assembleia Municipal de Loures; -----------------------------------------------  

• Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de Santo Antão e 

São Julião do Tojal;” -----------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Temos agora um Voto de 

Condenação proposto pelo Partido Socialista e chegou, também, à Mesa, uma 

Moção subscrita pela Coligação Democrática Unitária intitulada “Paz Sim, 

Guerra Não!”. Assim dou a palavra ao senhor Vereador Nuno Dias para ler o 

Voto de Condenação, proposto pelo Partido Socialista, “Pela Ofensiva Militar 

Russa e Invasão da Ucrânia”. ------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Passo então a apresentar o seguinte 

Voto de Condenação:  ----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO CINCO - PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, SRª VICE-

PRESIDENTE, SRª VERADORA E SR. VEREADOR DO PARTIDO 

SOCIALISTA FOI APRESENTADO UM VOTO DE CONDENAÇÃO PELA 

OFENSIVA MILITAR RUSSA E INVASÃO DA UCRÂNIA, AO QUAL FOI 

ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 116/2022  -----------------------------------  

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

-------------------------------- “VOTO DE CONDENAÇÃO  --------------------------------  

----------- PELA OFENSIVA MILITAR RUSSA E INVASÃO DA UCRÂNIA  ---------  

O Direito internacional constitui um pilar da ordem internacional, das relações 

entre os Estados, da salvaguarda da soberania dos países e da garantia dos 

direitos dos povos. ---------------------------------------------------------------------------------  

A diplomacia é o instrumento privilegiado que deve ser utilizado para encontrar 

soluções perante interesses divergentes, esgrimir argumentos e estabelecer 

consensos ou entendimentos no plano bilateral, regional ou internacional. -------  

A violação dos princípios e normas inscritos e consagrados no Direito 

Internacional e na Carta dos Direitos Humanos é, pois, inaceitável no século 

XXI, sobretudo quando esse incumprimento compromete os acordos firmados e 

compromissos assumidos, colocando em causa a paz, a segurança dos povos 

e a vida de milhares de pessoas, incluindo crianças, mulheres e idosos. ----------  

Neste quadro, não podemos deixar de condenar a ofensiva militar da Rússia 

contra a Ucrânia, que teve início no passado dia 24 de fevereiro. -------------------  

O primeiro passo para este ataque militar foi o reconhecimento unilateral pela 

Rússia das regiões de Donetsk e de Luhansk da Ucrânia, o que, desde logo, 

constituiu uma violação dos acordos bilaterais estabelecidos entre a Ucrânia e 

a Federação Russa. -------------------------------------------------------------------------------  

Desde o passado dia 24 de fevereiro, o mundo tem vindo a assistir a uma 

escalada dos confrontos bélicos que já se traduziu em centenas de mortos e 

em centenas de milhar de refugiados, sobretudo de mulheres e crianças, que 

tentam fugir da guerra e salvar as suas vidas. ---------------------------------------------  
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É fundamental e urgente restabelecer a paz, a segurança e o diálogo entre a 

Rússia e a Ucrânia, assim como reforçar o direito à autodeterminação e 

soberania da Ucrânia no quadro do Direito internacional.  -----------------------------  

Assim, o Presidente da Câmara Municipal e a Vereação do Partido Socialista 

propõem que o Executivo municipal, reunido a 2 de março de 2022, na 11ª 

Reunião Ordinária, delibere: --------------------------------------------------------------------  

1 - Apelar à Federação da Rússia que interrompa imediatamente a ofensiva 

militar no território da Ucrânia e faça regressar ao seu território as suas forças e 

meios militares que tem empenhados na ação militar iniciada no passado dia 

24 de fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Apelar à Federação da Rússia reverta a sua decisão de reconhecimento 

unilateral das regiões de Donetsk e Luhansk da Ucrânia; ------------------------------  

3 – Apelar a que a Federação da Rússia e a Ucrânia retomem o diálogo e as 

relações diplomáticas, com vista a encontrar soluções pacificas e diplomáticas 

que possam restabelecer a paz e o direito à soberania de ambos os países; ----  

4 – Condenar veementemente a violação do Direito internacional e a ofensiva 

militar perpetrada pela Federação da Rússia no território da Ucrânia e contra o 

povo ucraniano;  ------------------------------------------------------------------------------------  

5 – Dedicar uma palavra de solidariedade e de esperança às comunidades 

ucraniana e russa em Portugal, em particular aos cidadãos e cidadãs de origem 

ucraniana e russa que residem, trabalham e/ou estudam no concelho de 

Loures; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 – Manifestar, simbolicamente, o sentimento de condenação pela ofensiva 

militar russa e invasão da Ucrânia e, por outro lado, declarar apoio e 

solidariedade ao povo e à comunidade ucraniana através da iluminação 

exterior do edifício dos Paços do Concelho do Município de Loures com as 

cores da bandeira da Ucrânia (amarelo e azul); -------------------------------------------  

Propõe-se, ainda, que o presente Voto de Condenação seja remetido à 

Embaixada da Ucrânia em Portugal e à Associação dos Ucranianos em 

Portugal, bem como proceder à sua divulgação através dos meios de 

comunicação oficiais da Câmara Municipal de Loures.  ---------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Os Vereadores do Partido 

Social Democrata fazem questão de se associar ao Voto de Condenação 

apresentado pelo Partido Socialista, pois é inconcebível que, em pleno século 

vinte e um, se verifique um atentado aos direitos humanos e ao estilo de vida 

europeu. Neste momento, o ocidente encontra-se em guerra, provocada por 

um edílico federalista e é impossível, aos dias de hoje, apelar apenas à paz 

sem apelar que saia da Ucrânia e termine a ofensiva.  ----------------------------------  

Estão sessenta quilómetros de artilharia pesada a caminho de uma cidade, e 

não é para negociar tratados de paz, mas sim para a dizimar. Portanto, o 

Partido Social Democrata associa-se a este Voto de Condenação.  ----------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, também me 

associo a este Voto e gostaria, apenas, de questionar se foi por lapso, ou 

propositado, que no envio do documento não esteja referido o envio do 

documento à Embaixada da Rússia.  ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre 

este documento gostaríamos de referir que a situação que estamos a viver, 

neste momento, é extremamente complexa e perigosa. É uma situação que se 

iniciou desde o ano de dois mil e catorze, que tem vindo a aumentar a sua 

escalada naquela zona e que teve uma ação, nos últimos dias, por parte da 

Federação Russa, ilegal que condenamos e que é, também, um incumprimento 

dos acordos de Minsk. Estes acordos foram assinados em dois mil e catorze e, 

infelizmente, desde o seu início não foram cumpridos, tendo levado a que 

desde essa data tenhamos assistido à morte de três mil ucranianos e a mais de 

um milhão de ucranianos que passaram à condição de refugiados. -----------------  

A situação que se vive na Ucrânia é uma situação de guerra, onde o Partido 

Comunista Português, desde há muito, refere a necessidade de acabar com a 

guerra, de serem cumpridos os acordos que foram assinados, e que o povo 

ucraniano possa viver em paz e possa decidir o seu futuro, sem 

condicionalismos e sem pressões externas de qualquer espécie.  -------------------  

Para o Partido Comunista Português há alguns princípios que são essenciais e 

basilares. Alguns deles, que nos são muito queridos e penso que a todos os 



 

                                                                                                                                            

16/98 

 

 

                                                                                                                                      11ª Reunião Ordinária - 2022-03-02 

que estão aqui, passam pela defesa da liberdade e da democracia. Foi por isso 

que se encetou a luta no nosso país, que teve como resultado o Vinte e Cinco 

de Abril, e sabemos bem a importância da liberdade, da democracia e da sua 

defesa. Mas há, também, um princípio absolutamente essencial, e eu que faço 

parte do Partido Comunista Português há trinta anos, aprendi neste Partido que 

a paz é um bem inegociável e que tem de estar acima de muitos outros. ---------  

Assim, aquilo que dizemos é que não tenham dúvidas de que o Partido 

Comunista Português irá bater-se, sempre, pelas oportunidades que forem 

dadas à paz e irá combater, sempre, aqueles que queiram fazer a guerra.  ------  

Na Ucrânia fazemo-lo desde dois mil e catorze, infelizmente, sozinhos. Agora, 

felizmente, outros parecem achar que é necessário lutar pela paz na Ucrânia. 

Pois é. É isso que vamos continuar a fazer, mas agora de forma muito mais 

difícil e muito mais complexa. Mas, seja como for, aquilo que precisamos todos 

de ter noção é que, ou conseguimos alcançar a paz neste conflito, ou 

poderemos ter consequências para a humanidade bem mais complexas, 

difíceis e imprevisíveis, do que com outros conflitos que continuam a existir no 

mundo e que também condenámos, muitas vezes, sozinhos.  ------------------------  

Por isso, senhor Presidente, o nosso foco é criar as condições e os laços 

necessários entre todos aqueles que queiram lutar pela paz, em particular no 

território ucraniano. Independentemente de alguns dos factos e opiniões que 

acabei de expressar não estarem neste Voto de Condenação, que para nós 

são absolutamente essenciais, gostaríamos de apresentar algumas propostas 

de alteração que, sendo aceites, farão com que possamos acompanhar este 

Voto de Condenação.  ----------------------------------------------------------------------------  

As nossas propostas de alteração são para o parágrafo seis, que ficaria com a 

seguinte redação: “(…) Desde dois mil e catorze, o mundo tem vindo a assistir 

na Ucrânia a uma escalada dos confrontos bélicos que já se traduziu em 

milhares de mortos e em milhões de refugiados, sobretudo de mulheres e 

crianças, que tentam fugir da guerra e salvar as suas vidas.(…)” --------------------  

Depois, na parte deliberativa, para o ponto dois propomos a seguinte alteração: 

“(…) Apelar à Federação a Rússia e à Ucrânia para que cumpram o acordo de 

Minsk na sua totalidade;(…)”.  ------------------------------------------------------------------  
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Ainda, na parte deliberativa propomos um novo ponto, seria o ponto sete, que 

ficaria da seguinte forma: “(…)Sublinhar a urgência de iniciativas sobre a égide 

da ONU, que contribuam para o diálogo, com vista a uma solução política para 

o conflito na Urânia e para a resposta aos problemas de segurança coletiva na 

europa, no cumprimento dos princípios da Carta da ONU e da ata final da 

conferência de Helsínquia. (…)” ---------------------------------------------------------------  

Por último, uma questão que também já foi colocada pelo senhor Vereador do 

Chega, acrescentar a embaixada da Rússia nos envios deste Voto de 

Condenação.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, a minha intervenção diz 

respeito ao apoio social que estamos a perspetivar dar ao povo ucraniano, em 

duas vertentes: em primeiro lugar, com uma campanha de angariação de 

géneros para enviar para o povo ucraniano. Será uma campanha concertada, 

inclusive com outros Municípios. Para além disso, neste momento, os serviços 

já fecharam um conjunto de respostas para os cidadãos ucranianos que 

possamos vir a acolher no nosso concelho que, desde logo, do ponto de vista 

documental, precisarão de apoio e celeridade no tratamento dessa informação. 

Nomeadamente, no acesso aos serviços de saúde de educação, bem como 

apoio de medicamentos, de vestuário e de géneros alimentares. O Município já 

está com esta primeira componente da campanha difundida o que acontecerá, 

também, provavelmente, até ao final do dia de hoje, ou de amanhã, com esta 

outra componente de solidariedade, com a qual nos associamos.  ------------------  

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

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

propostas de alteração apresentadas pelo senhor Vereador Gonçalo Caroço, 

quero dizer que não alteramos o testo do Voto de Condenação apresentado, 

porque pensamos que descreve, exatamente, o que aconteceu nos últimos 

sete dias naquela região. ------------------------------------------------------------------------  

Não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma situação muito distinta 

e congratulo-me, também, por o Partido Comunista Português, nesta casa, 

condenar e de forma veemente a invasão da Ucrânia, porque não nos 

podemos esquecer que estamos a falar de um país soberano, que foi invadido 
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por um outro país. Este é um princípio basilar que temos de fazer na defesa da 

nossa sociedade, e acredito que o Partido Comunista Português também a 

faça dessa forma. Aquilo que temos de fazer, pela qual batalhámos e nos 

vamos continuar a debater, é a defesa da autodeterminação de um povo, que é 

muito importante.  ----------------------------------------------------------------------------------  

O que se passou nos últimos dias, e mesmo em dois mil e catorze, foi 

exatamente o mesmo. Ou seja, foi a invasão de um país estranho, um país 

externo, a um país soberano. Foi isto que se passou. Portanto, é isto que 

temos de repudiar e de ser aberta e claramente contra. Congratulo-me por 

nesta sede o Partido Comunista Português referir que é, de facto, contra a 

invasão da russa à Ucrânia, de achar que o caminho que deve ser trilhado é o 

caminho da diplomacia e o caminho do diálogo para resolver estes problemas. 

A questão que se coloca é sobre que tipo de diálogo é que se pode ter com 

alguém que não cumpre, que preparou e está a preparar esta invasão. Como é 

que se consegue dialogar com alguém em que a forma de dialogar, tal como 

referiu o senhor Vereador Vasco Touguinha, é a de cercar a capital de um 

outro país com tanques e artilharia? Qual é a forma de diálogo com este tipo de 

gente? A forma de diálogo é repudiar este tipo de intervenções, dizendo 

claramente que não é esta a sociedade que defendemos, que não é este o 

caminho que queremos trilhar para a sociedade, para o nosso estilo de vida e 

para a europa. Não é isto que queremos e que temos de combater.  ---------------  

Portanto, relativamente às propostas aceito a proposta colocada pelos 

senhores Vereadores Bruno Nunes e Gonçalo Caroço de colocar a embaixada 

da Rússia em Portugal nos destinatários e acrescentar, também, a embaixada 

portuguesa na Ucrânia.  --------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, vou tentar ser 

cauteloso com as palavras. Primeiro, quero saudar, de forma sincera, a posição 

do senhor Vereador Gonçalo Caroço, porque tentou salvar a “honra do 

convento” do Partido Comunista Português, que nos últimos dias teve uma 

atitude, e certamente perceberam isso, que os fez perder votos. Se as eleições 

do dia doze, ou treze, não fossem apenas para o círculo europeu e fossem a 

nível nacional, creio que o Partido Comunista Português desaparecia da 
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Assembleia da República. Foi lamentável assistirmos à posição, de norte a sul 

do país, em Assembleias Municipais e em Câmaras Municipais, dos eleitos do 

Partido Comunista Português, em relação a este assunto. Ainda bem que aqui 

em Loures isso não aconteceu.  ---------------------------------------------------------------  

Não me esqueço que, há meia dúzia de dias a trás, no Parlamento Europeu os 

eleitos do Partido Comunista Português votaram contra o apoio àqueles que 

mais necessitam, em conjunto com o Bloco de Esquerda que tem passado nos 

“pingos da chuva”.  --------------------------------------------------------------------------------  

Temos historiadores naquela bancada, e sabemos que esta alteração que está 

a ser proposta é uma tentativa de branquear aquilo que se está a passar. A 

determinada altura, sento-me aqui nesta reunião, e penso no que é que as 

pessoas estarão a pensar, nas suas casas, no que estamos aqui a fazer, 

porque estamos numa reunião da Câmara Municipal de Loures e parece uma 

reunião da ONU, nem o senhor Presidente é o engenheiro Guterres. A questão 

é que não nos podemos esquecer que, historicamente, é uma repetição do 

“Holodomor”. O Partido Comunista Português nas últimas Assembleias 

Municipais, inclusive de Lisboa, votou contra os Votos de Condenação e de 

Repúdio e, aliás, era daí que vinham os mitos de que os comunistas comiam 

crianças ao pequeno-almoço, dada a fome, a miséria e o canibalismo que daí 

surgiu.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saúdo o facto de terem aqui esta visão. Mas não vamos deixar passar em claro 

a posição vergonhosa que o Partido Comunista Português teve, de norte a sul 

do país, nos últimos dias, que colocava em causa os direitos internacionais e 

os direitos humanos. A determinada altura perceberam que estavam a cometer 

um erro grave, erro esse que num país normal, apesar de tantas vezes pedirem 

a ilegalização em relação a nós, o Tribunal Constitucional teria de olhar para 

aquilo que um partido defendeu nos últimos dias, porque punha em causa os 

princípios basilares da democracia. Somos contra o fascismo, claramente, 

como somos contra o comunismo, claramente.  -------------------------------------------  

Inclusivamente, na Assembleia do Parlamento Europeu o comunismo foi 

considerado uma das ideologias mais perigosas e foi condenado, porque a ela 

se devem milhões de mortes.  ------------------------------------------------------------------  
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Assim, senhor Presidente, vou aguardar pela votação deste ponto e a seguir à 

sua votação, simbolicamente, porque vale o que vale, sou só e não tenho o 

poder de deliberar a favor ou contra qualquer proposta, mas dadas as posições 

do Partido Comunista Português nos últimos dias em Portugal, simbolicamente, 

após a votação abandonarei a reunião de Câmara, porque me recuso, hoje, a 

partilhar a sala com estes senhores.  ---------------------------------------------------------         

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, pedi a palavra 

para intervir sobre o Voto de Condenação proposto pelo Partido Socialista e 

para dar, sobre ele, algumas opiniões e reforçar aquilo que o senhor Vereador 

Gonçalo Caroço referiu, não em nome pessoal, mas em nome do Partido 

Comunista Português e da bancada da Coligação Democrática Unitária nesta 

Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------  

Começo por dizer que o Partido Comunista Português é, desde sempre, pela 

paz e pelo desanuviamento internacional. É essa a razão porque está inscrito, 

também, na Constituição da República Portuguesa, o fim dos blocos militares, 

sendo que Portugal faz parte de um deles. É conhecido, também, que o Partido 

Comunista Português tem, desde sempre, em relação às questões da guerra a 

pior das visões, e tem a opinião que o progresso da humanidade só se fará 

através da convivência pacífica entre os vários países e a humanidade. Isso é 

parte integrante do projeto humanista que o Partido Comunista Português 

defende, para o nosso país e para o mundo.  ----------------------------------------------  

Portanto, não pactuaremos com situações de guerra e, da nossa parte, 

entendemos que se devem fazer sempre todos os esforços para pôr fim a 

situações de conflito e alcançar a paz, porque é isso que permite o progresso 

da humanidade.  ------------------------------------------------------------------------------------  

A guerra é sempre a última das soluções, sendo que ela tem sempre agregada 

a si um conjunto de outras desgraças como seja o terror, a fome, a morte, os 

pais que perdem filhos, os filhos que perdem pais, as mulheres que perdem 

maridos e os maridos que perdem mulheres. Portanto, há um cortejo de 

horrores associados à guerra que, na nossa opinião, devemos, sempre que 

possível, evitar até ao limite das nossas possibilidades.  -------------------------------  
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Assim, propusemos algumas alterações a esta proposta de Voto de 

Condenação que os senhores Vereadores da bancada do Partido Socialista 

apresentaram, através do senhor Vereador Gonçalo Caroço, mas também 

temos uma outra tomada de posição, que entendemos partilhar com a Câmara 

e que entendemos que a deve apreciar. Esta posição passa, exatamente, pela 

necessidade de fazermos os esforços que ainda é possível fazer, para 

alcançarmos a interrupção do conflito e encontrarmos plataformas que 

permitam iniciar um diálogo e a paz naquela zona do mundo, que está hoje a 

sofrer uma situação que pode, caso se persista numa atitude de imprudência, 

alargar-se, rapidamente, não só a toda a europa, mas ao mundo. Penso que 

ninguém deseja esta situação e o Partido Comunista Português, obviamente, 

também não o quer nem o deseja.  -----------------------------------------------------------  

Entendemos que os povos têm direito à sua autodeterminação, dizemo-lo, 

grosso modo, desde mil novecentos e cinquenta, não o começámos a dizer 

agora, e somos a favor da paz no mundo desde sempre. Já o éramos aquando 

da segunda guerra mundial, que teve o peso de mortos para a humanidade que 

é conhecido. Aliás, uma boa parte dos mortos tiveram lugar, exatamente, nesta 

fustigada região do leste e centro da europa.  ---------------------------------------------  

Senhor Presidente, aquilo que propomos é que não se atire “gasolina” para 

cima de uma fogueira que está a arder, porque isso, em regra, não dá bons 

resultados. A proposta que fizemos de alteração ao texto, mantendo aquilo que 

é um sentimento bastante partilhado entre todos nós, procura criar uma 

situação em que não se crie um reacender da tensão, bem pelo contrário. 

Portanto, que se criem condições para que as pessoas se sentem, sem 

acusações mútuas, através da égide da única organização que têm essa 

autoridade, presidida por um português, por um antigo Primeiro-Ministro de 

Portugal, o engenheiro António Guterres. Aquilo que propomos é que se façam 

todos os esforços no sentido de sentar as partes à mesa e criar, em primeiro 

lugar, condições para o cessar fogo e, depois, para se negociar uma saída para 

a paz. É tão somente isto que é a nossa proposta.  --------------------------------------  

Partir para Votos de Condenação, nesta altura, creio que não ajuda esta 

estratégia a só tem o condão de aumentar as tenções entre as partes. Com isto 

não estamos a diminuir em nada a gravidade do ato que teve lugar, com a 
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entrada em solo ucraniano de tropas da Federação Russa. Aliás, gostava de 

deixar muito claro, porque nos últimos dias tem sido um discurso mais ou 

menos recorrente, que não temos nenhuma espécie de simpatia pelo senhor 

Putin, nem pela Federação Russa, por uma razão muito simples. Ou seja, Putin 

é, de facto, um homem de direita, que encarna um projeto político de direita, 

que tem no Partido Comunista da Federação Russa o maior adversário 

eleitoral, que tem presença no parlamento e é o segundo partido mais 

representado, em oposição ao senhor Putin. Portanto, não temos, em relação a 

Vladimir Putin nenhuma espécie de simpatia. Aliás, declarações recentes, para 

quem tivesse dúvidas, deixaram claro que não há nenhum ponto de contato, do 

ponto de vista político, entre nós e o senhor Putin. Aliás, as declarações que 

fez sobre a União Soviética, que foi a fundadora da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, e que foi a primeira entidade que permitiu à Ucrânia ter 

uma república própria, deixam claro que não há nenhum ponto de contato 

possível.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Devo dizer, também, que quando se fala em liberdades, em relação a alguns 

países envolvidos nesta contenda, não nos esquecemos de outros factos. Não 

nos esquecemos, nomeadamente, que o Partido Comunista da Ucrânia foi 

ilegalizado pelo Governo Ucraniano em dois mil e catorze. Portanto, os meus 

camaradas ucranianos estão hoje na clandestinidade desde dois mil e catorze.   

Aquilo que o senhor Vereador do Chega referiu, que gostava que acontecesse 

em Portugal ao Partido Comunista Português, quero dizer que desta decisão 

recorreram para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que até hoje 

ainda não tomou nenhuma posição relativamente a esta matéria, condenando, 

nomeadamente, quem tomou a decisão. Portanto, nós não temos simpatias 

nem por um lado, nem pelo outro. Temos simpatia sim, mas pela paz e temos 

antipatia pela guerra.  -----------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que entendemos é que uma tomada de posição política, porque não 

será, obviamente, a Câmara Municipal de Loures que vai intermediar o conflito 

entre a Federação Russa e a Ucrânia, deve ser uma tomada de posição em 

que, de alguma forma, se deixa claro que o que é preciso é apelar à paz e ao 

consenso. É preciso sentar as partes, é preciso cessar de imediato fogo no 

terreno, e criar condições para se encontrar uma solução duradoura. Isso 
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passa por resoluções já anteriormente existentes, passa pela necessidade de 

conversarem e não desta circunstância em que nos encontramos.  -----------------  

Senhor Presidente da Câmara, há mentiras que persistem no tempo, e gente 

capaz de as dizer, que ainda continuam a espantar-me. A situação que aqui foi 

trazida pelo senhor Vereador do Chega, que não sabe do que fala, sobre o 

“Holodomor”, prova que, de facto, uma mentira repetida mil vezes, como dizia 

Joseph Goebbels, pode-se transformar numa verdade. “Holodomor” é uma 

expressão que foi criada, de forma fictícia, a partir da publicação de um livro na 

década de cinquenta, nos Estados Unidos da América, por um homem que foi 

convidado para ser professor numa universidade americana, mas a sua 

verdadeira vocação não tinha sido essa. Tinha sido trabalhar ao lado do 

exército invasor alemão, do exército nazi, na invasão da Ucrânia e que 

inventou uma circunstância, atribuindo ao regime socialista da Ucrânia uma 

fome que assolou toda a zona central da europa nesse período, querendo fazer 

acreditar que a situação de fome que se viveu naquele espaço tinha resultado 

do sistema existente, e não de más colheitas e de um conjunto de fatores. Isso 

foi desmentido variadíssimas vezes, na investigação científica, em debates 

posteriores, etc.. Mas, como no tempo da guerra fria isso dava jeito para o 

argumentário dos Estados Unidos da América para combaterem a União 

Soviética, persiste este relato até hoje. Já era tempo de olhar para as fontes, 

de perceber do que é que se fala, e de não se repetir aquilo que se vai ouvindo, 

por vezes, para tentar justificar determinado tipo de posições.  -----------------------  

Portanto, eu percebo que sejam utilizadas mentiras por algumas entidades e 

por alguns partidos políticos, mas não deixarão de contar com a nossa 

oposição sempre que isso se revele necessário e, quando for necessário, cá 

estaremos para discutir esse problema em particular. Não é o relevante senhor 

Presidente. O relevante, neste momento, é que há pessoas que estão a ser 

bombardeadas, há mortes dos dois lados do conflito, milhares, ao que consta, 

há gente com fome e a fugir e a abandonar todos os seus bens e as suas 

casas e, na nossa opinião, aquilo que importava, de facto, fazer, era criar 

condições para parar esta barbárie e para que se possa encetar um diálogo. 

Isso faz-se através das instituições existentes e com autoridade para tal, e não 
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há nenhuma melhor posicionada que a Organização das Nações Unidas, 

presidida pelo engenheiro António Guterres.  ----------------------------------------------     

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Vereador Paulo Piteira, 

lições de moral a esta hora não vale a pena. Será também invenção minha 

aquilo que aconteceu nos Gulag, nos campos de concentração comunistas 

onde torturavam pessoas? Será que fui eu que inventei a história, ou aqui a 

Loures chegou um livro diferente? É que a história dá-vos muito jeito quando é 

contada por vós, até porque vocês têm um princípio ideológico de uma 

sociedade perfeita e justa, de pleno emprego, e que, por princípio, todos 

consideramos que é espetacular, só que é utópico. Os senhores continuam a 

viver numa utopia, que é vossa por direito e podem viver nela. Agora, o que 

disse é bem verdade, porque não vale a pena dizer a mentira, tantas vezes 

seguida, a pensar que vamos acreditar. Não vale mesmo a pena. Não vale a 

pena continuarem com uma tentativa de deturpação da história, porque há uma 

situação que é clara, o “Holodomor”, como foi designado para descrever aquilo 

que aconteceu está documentado, está mais do que documentado e, se calhar, 

não chegou à sua mão, mas é uma questão de fazer uma pesquisa, porque 

também não chegou à minha em especial. Mas basta estudar um pouco, e o 

senhor até é historiador.   ------------------------------------------------------------------------  

Por vezes fico na dúvida, e sei que a seguir vai pedir a defesa da honra, não 

sei se é historiador, ou se é contador de histórias, porque é diferente. Há 

situações que dá para embalar e para encantar, mas muito sinceramente eu 

não acredito nelas.  --------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir, até porque não pretendo manter esta discussão, porque lá fora o 

que as pessoas nos pedem é que resolvamos a estrada para o Tojalinho, os 

problemas dos SIMAR e uma série de situações que estão relacionadas com a 

Câmara Municipal de Loures, e que não venhamos para aqui como se 

estivéssemos na assembleia da Nato ou da ONU, a discutir o que quer que 

seja. Este ponto nem discussão devia ter, porque não existe outra forma a não 

ser condenar o invasor, seja ele quem for.  -------------------------------------------------  
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EM DEFESA DA HONRA, O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor 

Presidente, penso que temos de encontrar aqui um “modus operandi” de 

convívio entre todos nós, que não passe por este tipo de acusações que se têm 

aqui. Há determinado tipo de expressões que se estão a utilizar na reunião de 

Câmara de hoje, mais do que deviam ser permitidos num órgão como este.  ----  

O senhor Vereador há pouco fez um conjunto de referências dizendo que se ia 

embora da reunião de Câmara, porque não queria conviver com eleitos pela 

população do concelho de Loures, que têm direito a estar aqui, que são, aliás, 

a segunda força mais votada neste hemiciclo. Isto demonstra a dificuldade que 

o Chega continua a ter em conviver com a democracia.  -------------------------------  

Senhor Presidente, quero dizer, também, o seguinte: o senhor Vereador do 

Chega não impõe a esta Câmara o que pode e deve ser discutido, ou o que 

pode ou não pode. Penso que essa será uma responsabilidade do Presidente 

da Câmara, bem como a responsabilidade de conduzir as discussões e, há 

pouco, na intervenção que fez, teve ocasião, uma vez mais, de fazer sobressair 

uma certa “veiazinha” que tem, que é muito marcada e que é, muito 

claramente, uma veia de atentado à democracia. O atentado à democracia está 

na tentativa de dizer que há coisas que não se discutem aqui, porque aqui 

discute-se tudo o que for necessário, senhor Vereador. Eu também tenho 

muitas situações, mas mesmo muitas, para discutir nesta reunião de Câmara 

sobre problemas locais e se tivermos ocasião de lá chegar ouvirá falar sobre 

eles. Mas não nos pode impedir de ter aqui a discussão que quisermos ter, 

sobre os assuntos que entendermos, porque este é um órgão político.  -----------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Paulo Piteira, é 

verdade que a condução da reunião de Câmara me cabe a mim fazê-la. Eu 

interpretei, das palavras do senhor Vereador Bruno Nunes, quando referiu que 

este assunto não deveria ter discussão, porque, de facto, é tão óbvia a 

condenação, que não merecia este tipo de discussão. Portanto, não me senti 

minimamente ofendido e por isso não pedi a defesa da honra.  ----------------------  

Quanto à análise dos assuntos locais, de facto, já atingimos o Período de Antes 

da Ordem do Dia, mas foi uma opção termos esta discussão. Sabem que o 

tempo regimental é este, por isso vamos acabar o Período de Antes da Ordem 
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do Dia com a votação do Voto de Condenação e com a Moção da Coligação 

Democrática Unitária, para depois entrarmos no Período da Ordem do Dia.  -----  

Portanto, peço aos senhores Vereadores alguma brevidade nas intervenções, 

porque também quero dizer alguma coisa.  -------------------------------------------------  

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

EM DEFESA DA HONRA, O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor 

Presidente, peço desculpa, inclusivamente, aos munícipes que se encontram 

aqui e que estão lá em casas. Mas lá está, não adiante dizer uma mentira 

várias vezes porque: primeiro, não o limitei em nenhuma opinião. O que eu 

disse é que acho, tal como percebeu, e quem está de boa-fé percebeu, que 

não valia a pena estarmos a discutir esta matéria. Quero dizer-lhe, também, 

que a mim não põe veia nenhuma, porque não vai conseguir.  -----------------------  

Quanto à questão de se sentir ostracizado, ou o que quer que seja, porque não 

pode falar, temos pena, porque, tal como nós na Assembleia da República, os 

senhores dizem o mesmo. Por isso, os senhores têm de perceber que quando 

são atacados de frente têm de responder, e não têm de achar que temos de 

nos subjugar àquilo que vocês acham. Sem problema nenhum, olhos nos 

olhos, não existe aqui absolutamente ofensa nenhuma, lidam é mal com a 

verdade que vos foi dita. Mais nada. Não ofendi, nunca vos faltei ao respeito, 

ao contrário do que muitas vezes vêm dessa bancada em diversos fóruns. 

Aquilo que foi dito em momento algum condicionou a vossa liberdade, ou a 

minha liberdade. Disse e repito, vou abandonar a sala não porque considere 

que os senhores representam mais, ou menos, porque acho que os senhores, 

hoje em dia, representam menos do que aquilo que acham que representam. 

Mas, independentemente disso, disse na primeira intervenção, olhos nos olhos, 

depois de votar irei abandonar a reunião, num ato simbólico e hoje, em 

específico, porque vão ter que “levar comigo” durante os quatro anos.  ------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, quero apenas dizer 

ao senhor Vereador Paulo Piteira que se num assunto em que um país foi 

invadido por um outro, não fosse tomada uma posição de condenação, não sei 

em que outro assunto poderíamos usar um Voto de Condenação. Penso que 

isto é de salientar, porque é um assunto importante, é um tema que vai 
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certamente influenciar, e muito, a europa e, ao influenciar a europa, também 

nos irá influenciar e ao nosso modo de vida. Temos de condenar estas 

invasões em todo o lado. Mas condenamos, veementemente, esta invasão, 

porque se não o fizéssemos neste tema em que outro tema iríamos usar um 

Voto de Condenação? Este é um tema importante e temos de condenar este 

tipo de ações.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

agradecer-lhe o espírito democrático que assiste a todos, e o fato de ter 

permitido esta discussão, com o tempo que durou, mas era uma discussão 

necessária para a clarificação de todos. Nós valorizamos isso. Outros poderão 

não o fazer, mas nós valorizamos esse posicionamento por parte do senhor 

Presidente da Câmara.  --------------------------------------------------------------------------  

Quero referir, também, que as nossas propostas de alteração ao documento 

em nada beliscam a questão da condenação da invasão. Não há nenhuma 

alteração nesse sentido. O que há são duas questões, que propusemos, que 

são importantes para que fique o mínimo de informação possível sobre aquilo 

que se passa na Ucrânia. Volto a referir que todas as passagens relacionadas 

com a ofensiva militar da Rússia, no documento, é proposto por nós que se 

mantenham. Não há nenhuma alteração quanto a essa questão, porque 

estamos de acordo com essa condenação.  ------------------------------------------------  

Aquilo que entendemos é que há a necessidade de apelar à paz. Por isso 

acrescentámos um ponto novo, o ponto sete, e há a necessidade de cumprir o 

acordo de Minsk na sua totalidade, tanto pela Federação Russa, como pela 

Ucrânia. Este é um ponto essencial para a paz. Importa não esquecer os 

milhares de ucranianos que morreram desde o início da guerra de dois mil e 

catorze, e os milhões de refugiados que estão criados desde dois mil e catorze. 

São estas as três propostas que fazemos ao documento, mais nenhuma, 

porque entendemos que o caminho para a paz é essencial. Para que isso 

aconteça a condenação da invasão da Ucrânia por parte da Rússia é 

fundamental, mas também é fundamental perceber que há outros 

cumprimentos que têm de acontecer, e é isso que estamos a propor.  -------------  
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Senhor Presidente, na minha intervenção, quando referi princípios básicos 

defendidos pelo meu partido, pelo Partido Comunista Português, referi-me à 

questão da paz, e é a essa que me quero referir, hoje, em particular. 

Infelizmente, não o disse, mas agora vou dizê-lo, a questão da liberdade e da 

democracia são dois valores, para nós, inegociáveis. Sempre foi assim e, 

sinceramente, a única utopia que penso que existe é que alguns têm a ideia 

utópica de que este partido alguma vez vai acabar. Essa é a única utopia que 

vejo nesta reunião de Câmara.  ----------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores gostaria de 

dizer também algumas palavras sobre esta matéria, para depois passarmos à 

votação. Peço, e não havendo nada a opor, que depois da discussão da Moção 

apresentada pela Coligação Democrática Unitária sobre a mesma matéria, que 

façamos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas deste conflito, que 

infelizmente já forma muitas. Portanto, não havendo nada a opor, depois da 

discussão e da votação da Moção da Coligação Democrática Unitária faremos 

um minuto de silêncio.  ---------------------------------------------------------------------------  

Hoje falou-se muito de liberdade e democracia, e a reunião de hoje foi um bom 

exemplo disso, mas temos de aceitar opiniões diferentes, eu sou o primeiro a 

aceitá-las e ainda bem que o partido a que pertenço, o Partido Socialista, 

também. Temos opiniões muito próprias, mas respeitamos a opinião dos 

outros. Por isso, a proposta de alteração que a Coligação Democrática Unitária 

apresentou ao nosso Voto de Condenação, dentro desse espírito democrático 

e dentro da liberdade que assiste a cada um, entendemos não aceitar essa 

proposta, Aliás, à semelhança de tantas outras propostas e tantos outros 

documentos que são apresentados a reunião de Câmara, em que o 

proponente, por qualquer razão, entende não aceitar. Portanto, é dentro desse 

espírito democrático e dentro dessa liberdade, que penso que ninguém pode 

criticar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão a que me quero referir é que não sou historiador, nem de 

perto nem de longe. Sou contabilista certificado e sou aquilo que todos nós 

somos, cidadão. Assim, como cidadão que sou, muitas vezes, quando tomo 

decisões, gosto de me colocar no papel dos outros. Aquilo a que tenho 
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assistido, na televisão e por outros meios de comunicação, enquanto cidadão 

que gosta de se colocar no papel dos outros, a única figura que devemos 

utilizar é uma condenação muito séria e muito dura a esta invasão da Rússia.  -  

Enquanto cidadão quero dizer, de uma forma muito forte, que condeno toda 

esta postura, toda a loucura deste homem, frontalmente. Assistimos a famílias 

em que toda uma vida se resume a uma mala. Imaginem o que era a nossa 

vida se resumir a uma mala e a um futuro incerto. Façam esse exercício. 

Mulheres e crianças que abandonam o país, homens que ficam para combater 

esta loucura, tem de ser alvo de uma forte condenação.  Condeno toda esta 

situação e enquanto democrata e defensor da liberdade, estou no meu direito 

de poder criticar a posição dos deputados do Partido Comunista Português, no 

Parlamento Europeu, quando votaram contra recentemente. Neste espírito de 

liberdade e de democracia critico, frontalmente, essa situação, mas hoje a 

Coligação Democrática Unitária, aqui, não está a ter a mesma atitude. Mas 

posso criticar a posição que o Partido Comunista Português teve, porque foram 

dos poucos que votaram contra, nem a família a que pertencem no Parlamento 

Europeu acompanhou esse voto. Posso, devo, e tenho o direito de o poder 

criticar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso, quero dizer, de uma forma muito clara, que foi uma boa discussão e 

que é um assunto que carecia deste tempo de discussão, dentro da liberdade 

de cada um e das diferentes opiniões. Mas a minha opinião e a do partido em 

que me insiro, que é o Partido Socialista, é uma só, de condenação por este 

ato louco que está a pôr em causa a sobrevivência de um país soberano e das 

suas famílias. Há uma figura que não me sai da cabeça, que é resumir uma 

vida inteira a uma mala.  -------------------------------------------------------------------------  

Assim, quero dizer que quando se apela às negociações, como é que é 

possível fazê-lo se, no momento em que se sentaram à mesa para negociar, 

nesse preciso momento, estavam a acontecer bombardeamentos e a Rússia 

continuava a avançar com tanques e com o seu exército naquela coluna de 

sessenta quilómetros? Portanto, há alguém que não quer, de facto, negociar e 

quer fazer a guerra. Por isso condenamos, frontalmente, esta posição louca, 

completamente louca, que não faz sentido nos dias de hoje.  -------------------------  
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A senhora Vice-Presidente da Câmara já se referiu a este gesto de iluminarmos 

os Paços do Concelho com as cores da Ucrânia, à semelhança de muitos 

outros Municípios do país que já o estão a fazer. É meramente um gesto de 

solidariedade às famílias ucranianas e russas, porque quero crer, e tenho a 

certeza absoluta, que as famílias russas que vivem no nosso concelho não 

partilham a posição louca de Putin, nem de perto nem de longe. Portanto, estas 

luzes que hoje se iluminam são um gesto de solidariedade não só para com as 

famílias ucranianas, mas, também, para com as famílias russas.  -------------------  

O Município de Loures está a associar-se a um conjunto de ações de 

voluntariado de apoio a estas famílias, em particular às ucranianas. Quero 

agradecer, penso que o posso fazer em nome de todos, os gestos de enorme 

solidariedade que muitas pessoas do concelho de Loures e empresas estão a 

ter, à semelhança de todo o país. Mas, em particular, quero referir-me a todas 

as empresas e cidadãos anónimos do concelho de Loures, que se estão a 

associar e a ajudar com aquilo que podem essas famílias.  ---------------------------  

Quero dizer, também, que o Município de Loures está, à semelhança de outros 

Municípios, em particular na Área Metropolitana de Lisboa, a encontrar escala 

para podermos ajudar mais que aquilo que neste momento está a ser feito. 

Essa situação está a ser trabalhada por vários Municípios da Área 

Metropolitana de Lisboa.  ------------------------------------------------------------------------  

Assim, revejo-me inteiramente, por isso o assinei, neste Voto de Condenação 

que o Partido Socialista hoje aqui apresenta.  ---------------------------------------------       

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DA ALTERAÇÃO A PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE:  ------------------------------  

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

-------------------------------- “VOTO DE CONDENAÇÃO  --------------------------------  

----------- PELA OFENSIVA MILITAR RUSSA E INVASÃO DA UCRÂNIA  ---------  

O Direito internacional constitui um pilar da ordem internacional, das relações 

entre os Estados, da salvaguarda da soberania dos países e da garantia dos 

direitos dos povos. ---------------------------------------------------------------------------------  
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A diplomacia é o instrumento privilegiado que deve ser utilizado para encontrar 

soluções perante interesses divergentes, esgrimir argumentos e estabelecer 

consensos ou entendimentos no plano bilateral, regional ou internacional. -------  

A violação dos princípios e normas inscritos e consagrados no Direito 

Internacional e na Carta dos Direitos Humanos é, pois, inaceitável no século 

XXI, sobretudo quando esse incumprimento compromete os acordos firmados e 

compromissos assumidos, colocando em causa a paz, a segurança dos povos 

e a vida de milhares de pessoas, incluindo crianças, mulheres e idosos. ----------  

Neste quadro, não podemos deixar de condenar a ofensiva militar da Rússia 

contra a Ucrânia, que teve início no passado dia 24 de fevereiro. -------------------  

O primeiro passo para este ataque militar foi o reconhecimento unilateral pela 

Rússia das regiões de Donetsk e de Luhansk da Ucrânia, o que, desde logo, 

constituiu uma violação dos acordos bilaterais estabelecidos entre a Ucrânia e 

a Federação Russa. -------------------------------------------------------------------------------  

Desde o passado dia 24 de fevereiro, o mundo tem vindo a assistir a uma 

escalada dos confrontos bélicos que já se traduziu em centenas de mortos e 

em centenas de milhar de refugiados, sobretudo de mulheres e crianças, que 

tentam fugir da guerra e salvar as suas vidas. ---------------------------------------------  

É fundamental e urgente restabelecer a paz, a segurança e o diálogo entre a 

Rússia e a Ucrânia, assim como reforçar o direito à autodeterminação e 

soberania da Ucrânia no quadro do Direito internacional.  -----------------------------  

Assim, o Presidente da Câmara Municipal e a Vereação do Partido Socialista 

propõem que o Executivo municipal, reunido a 2 de março de 2022, na 11ª 

Reunião Ordinária, delibere: --------------------------------------------------------------------  

1 - Apelar à Federação da Rússia que interrompa imediatamente a ofensiva 

militar no território da Ucrânia e faça regressar ao seu território as suas forças e 

meios militares que tem empenhados na ação militar iniciada no passado dia 

24 de fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Apelar à Federação da Rússia reverta a sua decisão de reconhecimento 

unilateral das regiões de Donetsk e Luhansk da Ucrânia; ------------------------------  

3 – Apelar a que a Federação da Rússia e a Ucrânia retomem o diálogo e as 

relações diplomáticas, com vista a encontrar soluções pacificas e diplomáticas 

que possam restabelecer a paz e o direito à soberania de ambos os países; ----  
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4 – Condenar veementemente a violação do Direito internacional e a ofensiva 

militar perpetrada pela Federação da Rússia no território da Ucrânia e contra o 

povo ucraniano;  ------------------------------------------------------------------------------------  

5 – Dedicar uma palavra de solidariedade e de esperança às comunidades 

ucraniana e russa em Portugal, em particular aos cidadãos e cidadãs de origem 

ucraniana e russa que residem, trabalham e/ou estudam no concelho de 

Loures; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 – Manifestar, simbolicamente, o sentimento de condenação pela ofensiva 

militar russa e invasão da Ucrânia e, por outro lado, declarar apoio e 

solidariedade ao povo e à comunidade ucraniana através da iluminação 

exterior do edifício dos Paços do Concelho do Município de Loures com as 

cores da bandeira da Ucrânia (amarelo e azul); -------------------------------------------  

Propõe-se, ainda, que o presente Voto de Condenação seja remetido à 

Embaixada da Ucrânia em Portugal, Embaixada de Portugal na Ucrânia e à 

Associação dos Ucranianos em Portugal, bem como proceder à sua divulgação 

através dos meios de comunicação oficiais da Câmara Municipal de Loures.” ---  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. VOTARAM CONTRA OS 

SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  --------------  

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

------------------------------ DECLARAÇÕES DE VOTO  ----------------------------------  
O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Conforme referido durante as 

nossas intervenções, a situação que é vivida na Ucrânia é uma situação 

complexa, perigosa, que requer a imediata negociação e o cessar fogo de 

todas as partes. Só assim será possível por cobro à situação que está no 

terreno.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesse sentido, apresentámos algumas alterações à proposta, mantendo a 

questão essencial da condenação da invasão Russa ao território ucraniano, 

mas inserindo alguns dados fundamentais para podermos avançar no caminho 
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da paz. Essas alterações não foram possíveis de serem aceites, pelo que não 

podemos acompanhar este posicionamento que está a ser proposto. --------------     

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Tal como o senhor Vereador 

Vasco Touguinha já tinha mencionado anteriormente, associamo-nos e 

estamos claramente de acordo com este Voto de Condenação e, 

pessoalmente, enquanto Nelson Batista, também me associo a este Voto de 

Condenação.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Também quero dizer, porque penso que deve ser dito, que é impossível 

dialogar com alguém que diz que não vai parar enquanto não atingir os seus 

objetivos. Portanto, este Voto de condenação vem na altura certa e é bastante 

clarificador, nesta reunião de Câmara.  ------------------------------------------------------  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ERAM DEZASSEIS HORAS E DEZ MINUTOS QUANDO O SR. 

VEREADOR BRUNO NUNES SAIU DA REUNIÃO  --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, passo a 

ler a seguinte Moção:  ----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO SEIS - PELOS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA FOI APRESENTADA UMA MOÇÃO 

SUBORDINADA AO TEMA “PAZ SIM, GUERRA NÃO!”, À QUAL FOI 

ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 117/2022  -----------------------------------   

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

---------------------------------------------- “MOÇÃO  ----------------------------------------------  

------------------------------------- Paz Sim, Guerra Não!  --------------------------------------  

Expressando a sua profunda preocupação pelos graves acontecimentos no 

Leste da Europa, envolvendo operações militares da Rússia na Ucrânia, os 

vereadores da CDU propõem que a Câmara Municipal de Loures, reunida no 

dia 2 de março de 2022, delibere: -------------------------------------------------------------  

- Apelar ao imediato fim da guerra em território da Ucrânia e expressar a sua 

solidariedade às vítimas do conflito; ----------------------------------------------------------  
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- Sublinhar a urgência de iniciativas, sob a égide da ONU, que contribuam para 

o diálogo com vista a uma solução política para o conflito na Ucrânia e para a 

resposta aos problemas de segurança coletiva na Europa, no cumprimento dos 

princípios da Carta da ONU e da Ata Final da Conferência de Helsínquia; --------  

- Instar a que, em defesa dos interesses e das aspirações do povo português e 

dos povos de toda a Europa, o Governo atue de forma a favorecer o fim da 

escalada de confrontação, a solução negociada dos conflitos internacionais, a 

paz e o desarmamento, em consonância com a Constituição da República 

Portuguesa; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Instar o executivo da Câmara Municipal de Loures a desenvolver todas as 

ações que possam contribuir e sensibilizar a população do concelho para a 

Paz, assim como a solidariedade com os povos e populações a viver situações 

de conflito.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, na minha última 

intervenção sobre o Voto de Condenação, enquanto estava a falar ouvi 

algumas palavras, nomeadamente a palavra demagogia e, inclusivamente, o 

senhor Vereador Tiago Matias a abanar a cabeça. Demagogia é isto, é sermos 

todos a favor de um Voto de Condenação e em momento algum, na Moção da 

Coligação Democrática Unitária, se condena a atitude. Isto sim, é demagogia. 

É termos votado contra a condenação de um ato, que todos concordámos que 

é um ato que deve ser refutado e condenado e quando se apresenta um 

documento para deliberação, em lado algum se condena o ato que leva à 

apresentação deste documento. Isto sim é demagogia.  --------------------------------  

Mas nós não vamos fazer demagogia com isto, porque a Moção apresentada 

pela Coligação Democrática Unitária também merece o nosso voto favorável. 

Não fazemos demagogia e concordamos, também, com este documento. 

Demagogia é termos estado uma hora a discutir, todos a concordarem que 

condenam a atitude, e no documento que é apresentado não se condena a 

atitude uma única vez.  ---------------------------------------------------------------------------       

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

referir que neste documento esta a profunda preocupação pelos graves 
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acontecimentos no leste da europa, envolvendo operações militares da Rússia 

na Ucrânia. É isso que está na Moção.  Portanto, nós não temos duas caras.  --  

Quero, também, dizer que este partido, o Partido Comunista Português, 

continuará a seu caminho na luta pela paz. Já no próximo domingo teremos, 

em Lisboa, uma grande iniciativa, os cento e um anos de aniversário do Partido 

Comunista Português, que serão transformados numa iniciativa de defesa pela 

paz no mundo, em particular na Ucrânia, que terá seguimento no futuro. 

Portanto, aquilo que esperamos é que todos os esforços possam ser feitos. 

Independentemente das opiniões e das divergências que possamos ter, que 

não passam pela invasão da Ucrânia porque quanto a isso estamos de acordo, 

que não impeçam aquilo que é fundamental, que é a construção da paz, em 

particular, na Ucrânia.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, ao ouvir as 

palavras do senhor Vereador Gonçalo Caroço quero dizer que os Vereadores 

do Partido Social Democrata irão votar, também, favoravelmente esta Moção.  -  

Mas quero referir que, perante a intervenção do senhor Vereador, fortalecia 

esta reunião de Câmara se a bancada da Coligação Democrática Unitária 

tivesse votado favoravelmente o Voto de Condenação aprovado anteriormente, 

porque ia de encontro àquilo que estão a pensar nesta matéria. Portanto, 

perante esta posição, tinha fortalecido a votação o vosso voto favorável. 

Quando referem na Moção “Paz Sim, Guerra Não!”, quero dizer que todos nós 

pretendemos a paz e que deve prevalecer a diplomacia em detrimento da 

guerra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dou os parabéns à bancada da Coligação Democrática Unitária pela 

intervenção que fez anteriormente, pena não lhe ter dado sequência aquando 

da respetiva votação do Voto de Condenação. Isto não é uma crítica, não estou 

aqui para criticar, ou para condenar, mas poderíamos ter fortalecido em muito a 

nossa posição nesta Câmara Municipal, perante a intervenção produzida agora 

pelo senhor Vereador Gonçalo Caroço.  -----------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA A QUE FOI 

ATRIBUÍDO O NÚMERO 117/2022, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE, 



 

                                                                                                                                            

36/98 

 

 

                                                                                                                                      11ª Reunião Ordinária - 2022-03-02 

COM A AUSÊNCIA DA SRª VICE-PRESIDENTE E DO SR. VEREADOR 

BRUNO NUNES ------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- SEGUIDAMENTE A CÂMARA GUARDOU UM MINUTO DE SILÊNCIO EM 

MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DO CONFLITO  -------------------------------------------------  

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

 --- Foram apresentados e distribuídos dois requerimentos pelos Srs. 

Vereadores da Coligação Democrática Unitária, aos quais foram atribuídos os 

números E/29971/2022 e E/29973/2022, respetivamente, do teor seguinte: ------  

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

--------------------------------------- “REQUERIMENTO  ---------------------------------------  

“Os vereadores da CDU têm sido contactados por munícipes que relatam 

grandes atrasos na satisfação dos pedidos de ramais de água e águas 

residuais que apresentaram aos SIMAR. ----------------------------------------------------  

Parece assim estar a vulgarizar-se a situação de os requerentes aguardarem 

longos meses até os seus pedidos serem atendidos. ------------------------------------  

Como decorre dos preceitos do regulador, a ERSAR, a sua execução não 

constitui encargo dos interessados, mas sim, dos SIMAR e que, à semelhança 

da construção das redes de água ou de coletores de águas residuais, deve ser 

encarado como investimento dos SIMAR. --------------------------------------------------  

A confirmar-se esta situação, ela configura uma grave anomalia no 

funcionamento de um serviço que deveria ser célere e eficiente contribuindo 

para um eficaz serviço público e para a boa imagem dos SIMAR. -------------------  

Conscientes dessa necessidade, vimos requerer ao Sr. Presidente da Câmara, 

simultaneamente Presidente do Conselho de Administração dos SIMAR, os 

seguintes esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------  

• Quantos são, à data de hoje, os ramais de água e esgoto pedidos que 

se encontram por executar nos SIMAR?  ------------------------------------------  

• Qual é a data dos respetivos pedidos?  ---------------------------------------------  

• Qual é a data prevista para a sua execução? -------------------------------------  

• Qual o custo previsível? -----------------------------------------------------------------  
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• Quais os meios logísticos preparados para essa execução? Por 

administração direta ou por Fornecimento de Serviço 

Externo/empreitada? ---------------------------------------------------------------------  

• No caso de Fornecimento de Serviços Externo/empreitada, quais são os 

contratos em curso e os valores ainda por executar?  --------------------------  

• Que procedimentos concursais estão em curso, ou em preparação, 

visando a execução de ramais de água e de águas residuais?  -------------  

• Qual a sua data de início e fim?  ------------------------------------------------------  

• Qual é a dotação orçamental para esse fim?”  ------------------------------------  

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

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

--------------------------------------- “REQUERIMENTO  ---------------------------------------  

Atentos à necessidade de monitorização do precioso recurso que é a água 

potável.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Conscientes de que a sua boa gestão no quadro das alterações climáticas, a 

que diariamente vamos assistindo, adquiriu uma acrescida importância. ----------  

Cientes de que as roturas e perdas diariamente registadas nas redes de 

distribuição administradas pelos SIMAR têm correspondência significativa na 

água não faturada pelos SIMAR. --------------------------------------------------------------  

Os vereadores da CDU vêm requerer ao Sr. Presidente da Câmara, 

simultaneamente Presidente do Conselho de Administração dos SIMAR, que 

lhes seja facultado diariamente acesso ao registo de ocorrências de roturas nos 

SIMAR.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

---------------------- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO A ADMITIR  ---------------------  

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 118/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR, CONSTANTE DA 
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PROPOSTA N.º 74/2022, REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SEGUROS  -----------------------------  

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

--- ADMITIDA POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA SRª VICE-

PRESIDENTE E DO SR. VEREADOR BRUNO NUNES  -------------------------------  

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

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

 PONTO OITO - ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2022.01.19  ------------------------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA SRª VICE-PRESIDENTE E DO SR. 

VEREADOR BRUNO NUNES ------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO 

POR NÃO TER ESTADO PRESENTE NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A 

ATA.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 100/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DA APROVAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 

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

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

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

A. Relativamente ao apoio à Associação de Carnaval de Loures, e à 

prorrogação do prazo da adesão ao novo programa excecional de apoio às 

empresas afetadas diretamente pela obra de “Regularização Fluvial das 

Águas Residuais da Ribeira do Prior Velho e Controlo de Cheias na Baixa 

de Sacavém, existe a necessidade de reforço da sua dotação, pelo que 

importa efetuar uma alteração orçamental permutativa que permita a sua 

execução. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor que: ------------------------------------------------------------------  
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Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 33º, ambos 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do 

ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, a 

Câmara Municipal ratifique a aprovação da 02.ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022-2026 (3ª Alteração dos Documentos 

Previsionais), aprovada por mim em 23 de fevereiro, (…)”.  ---------------------------   

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta 

Alteração prende-se, particularmente, com dois reforços relacionados com o 

apoio aos comerciantes da zona envolvente à obra do caneiro e, também, para 

a Associação do Carnaval de Loures.  -------------------------------------------------------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA SRª VICE-PRESIDENTE E DO 

SR. VEREADOR BRUNO NUNES ------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 101/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O 

DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL VISANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO  ----------------------------  

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

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

A. De acordo com o estipulado no n. º1 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua redação atual, que estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais, os municípios podem 

contrair empréstimos, incluindo aberturas de crédito, junto de quaisquer 

instituições autorizadas por lei a conceder crédito. ----------------------------------  

B. Nos termos do n. º2 do preceito legal supra invocado, os empréstimos 

podem ser a curto ou a médio e longo prazo. -----------------------------------------  
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C. Ao abrigo do estipulado quer no n.º 2 do artigo 49.º, quer no n.º 1 do artigo 

50.º, ambos da Lei n. º73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual e 

supra melhor identificada, os empréstimos de curto prazo têm maturidade 

até um ano, devendo ser amortizados até ao final do exercício económico 

em que foram contratados, e são contraídos apenas para ocorrer a 

dificuldades de tesouraria. -----------------------------------------------------------------  

D. É necessário criar condições para fazer face a possíveis desequilíbrios de 

tesouraria, através da contratação de um empréstimo a curto prazo a 

celebrar em 2022 e com vigência apenas neste ano, até ao montante de 

6.000.000,00€ (seis milhões de euros). ------------------------------------------------  

E. Nos termos do n.º5 do artigo 49.º da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, na 

sua redação atual e supra melhor identificada, conjugado com a alínea f) 

do n.º 1 e com o n.º 4 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico das 

autarquias locais, entre outros, compete à assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal, autorizar a contratação de empréstimos, 

devendo a proposta de autorização ser obrigatoriamente acompanhada de 

informação sobre as condições praticadas em pelo menos três instituições 

de crédito, bem como do mapa demonstrativo da capacidade de 

endividamento do município. --------------------------------------------------------------  

F. É necessário promover o processo de consulta às instituições financeiras 

objetivando-se a reunião das condições para a celebração dum contrato de 

empréstimo a curto prazo, para o ano 2022, até ao montante de 

6.000.000,00€ (seis milhões de euros). ------------------------------------------------  

G. A presente contratação enquadra-se dentro dos limites da dívida total do 

Município definidos na Lei n. º73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 

identificada (Vd. Anexo II da presente proposta de deliberação). ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos termos do n. º5 do artigo 49.º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e do n.º 4 do artigo 25.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ambas melhor identificadas nos 

considerandos da presente proposta de deliberação: -----------------------------------  
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1. Autorizar a consulta às instituições financeiras constantes no Anexo I da 

presente proposta deliberação, objetivando-se a contratação dum 

empréstimo a curto prazo, a celebrar e a vigorar no ano de 2022, até ao 

montante de 6.000.000,00€ (seis milhões de euros), enquadrado dentro 

dos limites da dívida total do Município de Loures. ----------------------------------  

2. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures 

para negociar o empréstimo aqui em causa, bem como para constituir a 

Comissão de Análise das Propostas que assegure o acompanhamento 

processual e a análise das propostas. (…)” -------------------------------------------  

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta proposta 

insere-se no pedido de autorização desta Câmara para se iniciar a consulta aos 

diversos bancos para a contração de um empréstimo a curto prazo, para apoio 

à tesouraria, no montante de seis milhões de euros, para ser liquidado ainda 

este ano.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Quero informar que já se fizeram algumas consultas muito prévias, terá um 

impacto financeiro, em termos de encargos, a rondar os nove mil euros.  ---------   

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DOS 

SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE 

OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ---------  

NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO A SRª VICE-PRESIDENTE E O SR. 

VEREADOR BRUNO NUNES ------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 102/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR O MAPA DE 

DESEMPENHO ORÇAMENTAL COM A INCORPORAÇÃO DO SALDO DE 

GERÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ----------------------------------------------  
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“Considerando que:   ------------------------------------------------------------------------------  

A. O Orçamento do Estado para 2021 aprovado pela Lei nº 75-B/2020, de 31 

de dezembro, prevê, no seu artigo 130º, que a introdução do saldo de 

gerência possa ocorrer logo após a aprovação do mapa de fluxos, por 

recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de 

prestação de contas; -------------------------------------------------------------------------  

B. O artigo 130.º da LOE 2021 será aplicável no ano 2022 por via da 

prorrogação da sua vigência, nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 58.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro (Lei de Enquadramento 

Orçamental); -----------------------------------------------------------------------------------  

C. À semelhança dos anos 2020 e 2021, as instruções da DGAL estabeleciam 

que a decisão de deliberação para a integração do saldo de gerência 

deveria ser instruída para além do mapa de fluxos de caixa, informação 

sobre os compromissos transitados, a execução das GOP, devendo estar 

individualizada a execução do PPI, a execução orçamental (receita e 

despesa) e informação do saldo integrado ao abrigo do nº 6, do artigo 40º 

da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação; ---------------------  

D. O mapa de fluxos de caixa, a que se refere o artigo 130º, da Lei nº 75-

B/2020, de 31 de dezembro corresponde em SNC-AP ao mapa da 

Demonstração do Desempenho Orçamental, conforme email da DGAL de 

20 de janeiro de 2021; -----------------------------------------------------------------------  

E. O mapa da Demonstração do Desempenho Orçamental identifica todos os 

recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, com identificação das 

fontes de financiamento – Receitas Próprias (RP), Receitas da União 

Económica e Monetária (UEM), Empréstimos (EMPR) e Fundos Alheios 

(FA) reportando a execução orçamental e de operações de Tesouraria para 

a gerência seguinte. O saldo de execução orçamental do ano económico 

2021 é de € 10.064.467,30 (dez milhões e sessenta e quatro mil 

quatrocentos e sessenta e sete euros e trinta cêntimos); -------------------------  

F. O Município de Loures está em fase de conclusão dos trabalhos inerentes 

à “Prestação de Contas do Ano 2021”, sendo as informações constantes da 

presente proposta as constantes dos documentos de “Prestação de Contas 

de 2021”. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

 Nos termos do artigo 130º da Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro (LOE), 

aplicável por via da prorrogação da sua vigência, nos termos da alínea a) do n.º 

1 e do n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro (Lei de 

Enquadramento Orçamental) a Câmara de Loures delibere aprovar o mapa de 

desempenho orçamental, junto em anexo, objetivando-se a incorporação do 

saldo de gerência da execução orçamental do ano 2021, que configura a 

materialização e efetivação da 2ª alteração orçamental modificativa, (…)”. -------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, a inclusão do 

saldo de gerência reforçou um conjunto de rubricas. De uma forma muito geral, 

destes dez milhões de euros setecentos e trinta e três mil euros foram para o 

reforço na habitação e quatrocentos e trinta e três mil euros foram incluídos na 

rúbrica dos edifícios “Romeu e Julieta”, particularmente para o Departamento 

de Obras Municipais. Também foram afetos dois milhões de euros ao 

Departamento de Obras Municipais, para um conjunto de rubricas que estavam 

à espera desta inclusão do saldo de gerência, e a Divisão de Economia e 

Inovação teve um reforço de duzentos e catorze mil euros.  ---------------------------  

Há, também, o reforço de um ponto dois milhões de euros num conjunto de 

contratos que existem e que tinham de ser reforçados, e o grande “bolo” é nas 

despesas de funcionamento, cujas rubricas estavam a definir e foram 

devidamente incorporadas e passaram a definidas, que perfazem o valor de 

cinco ponto três milhões de euros.  -----------------------------------------------------------  

De uma forma muito geral esta é a inclusão do saldo de gerência nas diversas 

rubricas do orçamento.  --------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, nada nos 

move contra esta proposta de incorporação do saldo de gerência e não iremos 

votar contra.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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No entanto, quero deixar duas ou três notas: a primeira está relacionada com o 

facto de que, aquando da discussão do orçamento, termos referido que era um 

orçamento que previa muito mais despesa do que a receita que estava 

disponível. Isso iria fazer, como é evidente, com que muitas ações que estão 

previstas no orçamento não viessem a ser concretizadas em dois mil e vinte e 

dois, porque era impossível cumprir a entrada de receita prevista e prever a 

receita para tudo aquilo que estava no orçamento a definir. Foi isto que na 

altura dissemos. ------------------------------------------------------------------------------------   

Sabíamos que a incorporação do saldo de gerência poderia atenuar um pouco 

esta situação, e verificamos que a verba a definir, que era de quarenta e cinco 

milhões de euros, é agora de cerca de quarenta milhões de euros e as 

entradas da cobrança de rendas e da cobrança das refeições escolares estão 

ao nível do que era esperado. Ou seja, muitíssimo abaixo daquilo que ficou 

previsto, neste orçamento de dois mil e vinte e dois, conforme dissemos na 

altura.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, a questão que se coloco, inclusive com um ponto 

que continua na Ordem do Dia, que é a proposta de reabilitação do Bairro 

Municipal dos Terraços da Ponte, que continua a não ser distribuída porque a 

proposta que está a ser feita para ser votada, na Câmara e na Assembleia 

Municipal, continua a ter para esta ação um milhão e meio de euros, mas a 

definir. Assim, questionamos de que forma pensa o senhor Presidente resolver 

esta situação, uma vez que há cerca de quarenta milhões de euros que 

continuam a definir no orçamento, muito em particular esta questão dos 

Terraços da Ponte. Esta é, de facto, uma obra importante, que estava já a ser 

trabalhada por nós na Câmara Municipal, com os nossos técnicos a fazerem os 

levantamentos que eram necessários ser feitos para se poder avançar.  ----------  

Congratulamo-nos com o facto do Partido Socialista ter prosseguido esse 

trabalho e tenha, agora, mostrado ter intenções de avançar com a recuperação 

dos fogos dos Terraços da Ponte. Este programa está inserido no Plano de 

Recuperação e Resiliência, que tem datas concretas para ser feito, e esta não 

é a única obra inserida na estratégia. Há muitas outras. Portanto, quanto mais 

se atrasa o início de algumas das obras, mais complicado vai ser, porque 

quanto mais obras e procedimentos estiverem a decorrer em simultâneo, pior 
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será e será impossível concretizar tudo. A questão concreta é se existe alguma 

solução que permita, com alguma rapidez, fazer com que esta obra, em 

concreto, possa ter um milhão e meio de euros definidos, uma vez que 

supomos que é por isso que ela não avança.  ---------------------------------------------  

Uma outra questão está relacionada com o reforço da verba para as avenças. 

Foi feito um reforço no orçamento de cento e vinte mil euros nas avenças 

particulares dos Recursos Humanos. Já anteriormente solicitámos uma 

informação sobre as avenças, compreendemos que não seja muito fácil obter, 

uma vez que solicitámos a situação em dois mil e treze e pode não ser fácil de 

obter essa informação, o que compreendemos. Assim, gostaríamos de 

acrescentar que fosse fornecida a esta Câmara os novos contratos. Não os 

contratos que existiam, ou as renovações de contratos. Apenas os novos 

contratos que tenham sido estabelecidos neste mandato, tanto de avenças 

particulares, como de avenças profissionais. Portanto, solicitamos esta 

informação em complemento à outra que já tínhamos pedido anteriormente.  ---  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, já hoje solicitei 

rapidez nessa informação sobre as avenças, porque é importante que ela 

exista. Pedi a informação sobre as avenças individuais e as chamadas avenças 

coletivas, não apenas de agora, mas, também, daquelas que findaram em 

outubro com o mandato. Portanto solicitei informação sobre as que existem e 

as que terminaram em outubro do ano passado, para que cada um possa fazer 

a sua análise, num espírito democrático e de liberdade que assiste a cada um. -  

Portanto, essa informação é pertinente e já hoje solicitei à senhora Vice-

Presidente da Câmara e à Diretora do Departamento Financeiro que fizessem 

chegar essas informações.  ---------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão deste reforço a informação que tenho, por parte dos 

serviços, é para a renovação de algumas das avenças já existentes na Câmara 

Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às questões que coloca quero dizer que quando é feito qualquer 

orçamento, qualquer exercício financeiro, da vossa gestão, da gestão do 

Partido Socialista, ou em qualquer Município, as regras orçamentais e 

contabilísticas preveem a inclusão do saldo de gerência, que é o resultado do 
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exercício do ano financeiro. Neste caso, em concreto, é o resultado do 

exercício financeiro de dois mil e vinte e um.  ----------------------------------------------  

Acontece que quando estávamos a preparar o orçamento já tínhamos uma 

noção mais exata, até porque o orçamento foi aprovado já em janeiro, do 

exercício financeiro de dois mil e vinte e um e do saldo de gerência que iria 

transitar para incluir no orçamento do ano corrente de dois mil e vinte e dois. 

Isto fez-se este ano, mas sempre se fez em todo o lado.  ------------------------------  

Portanto, como já sabíamos, em concreto, o saldo de gerência que iria 

incorporar o orçamento para dois mil e vinte e dois, colocámos muitas destas 

rúbricas a definir, tendo já a noção que com a inclusão do saldo de gerência lhe 

iríamos dar a devida cabimentação. Ou seja, basicamente era colocar o que 

está a definir em definido, por via da inclusão do saldo de gerência.  ---------------  

O senhor Vereador Gonçalo Caroço quis dar a entender que houve aqui uma 

engenharia financeira, mas isto é normal, sempre aconteceu e não é novidade 

para ninguém.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão das rubricas a definir, no montante que o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço referiu, quero dizer-lhe que o risco que mencionou 

sobre a taxa de execução de algumas das rubricas que mencionou, desde já 

vou pedir ao meu Chefe de Gabinete para nos apresentar a taxa de execução 

do passado, nas mesmas rubricas. Mas não foi por isso, por contantes taxas de 

execução fracas, que se deixou de prever os valores que estavam a ser 

previstos no orçamento. Mas vou solicitar essa informação.  --------------------------  

Muitas das rubricas que o senhor Vereador referiu, quanto à possível taxa de 

execução dessas mesmas rubricas estarem orçamentadas demasiadamente 

alto e que a taxa de execução será baixa, quero dizer-lhe que esse histórico já 

existia no passado. Mas isso não impediu os senhores, no tempo em que 

estiveram a gerir a Câmara, relativamente às rubricas com taxas de execução 

muito baixas de as orçamentarem alto.  -----------------------------------------------------  

Por exemplo, relativamente às rubricas das refeições escolares que referiu, 

elas têm uma dívida para com a Câmara e há critérios para a sua 

contabilização. Foi isso que aconteceu. A não ser que decidamos aqui, na 

Câmara, que desistimos da cobrança e da arrecadação dessas verbas. É uma 

opção que podemos tomar, mas da qual não partilho.  ----------------------------------  
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Relativamente à questão das rendas da habitação social, também temos de a 

contabilizar e há duas formas para o fazer: em previsões, ou colocá-la como 

definida. Por isso é que muitas dessas verbas estão a definir, numa lógica de 

previsão. São assim as regras orçamentais e de contabilização.  --------------------  

Nessas rubricas também estão as questões dos contenciosos jurídicos, em que 

há uma regra orçamental que diz que “x” percentagem desses contenciosos 

jurídicos é para ganhar ou para perder. Portanto, quando se fazem os 

orçamentos há regras.  ---------------------------------------------------------------------------  

Eu partilho da preocupação quanto às taxas de execução de algumas das 

rubricas que mencionou, mas não foi isso que vos impediu, no passado, de as 

manter no mesmo nível, porque as taxas de execução mantiveram-se 

negativas durante a vossa gestão. É uma questão de as analizar. Portanto, 

essa crítica é, quiçá, uma autocrítica, que também aceito.  ----------------------------  

Relativamente ao que é que vamos fazer com as verbas a definir, é uma boa 

questão e muito oportuna. Quero dizer-lhe que estamos a trabalhar, desde já, 

com toda a administração que tem áreas executivas na Câmara Municipal, 

neste caso o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e, muito em 

breve, na próxima semana, ou na seguinte, iremos apresentar um pedido de 

empréstimo para investimento no concelho de Loures. Há um conjunto de 

investimentos que há muito tempo estão adiados, que carecem de rápida 

realização a bem da qualidade de vida das pessoas do nosso concelho. Assim, 

grande parte dessa verba que está a definir será incluída por via do 

empréstimo, que iremos apresentar para investimento de um conjunto de obras 

muito necessários para a população do concelho de Loures, que desde há 

muito tempo têm sido adiados. Portanto, iremos ter esta discussão numa das 

próximas reuniões de Câmara, mas também iremos aproveitar toda a 

oportunidade que o Plano de Recuperação e Resiliência nos dá.  -------------------  

Quanto à sua questão relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência, 

no que respeita à habitação, quero dizer-lhe que não está em risco qualquer 

prazo.  O que está, e nesse aspeto concordo consigo, é que termos de avançar 

rapidamente com um conjunto de empreitadas na área da habitação, porque é 

a área para a qual o Plano de Recuperação e Resiliência está desenhado, na 

sua grande maioria, para dar resposta. Assim, todos os Municípios estão a 
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competir para ir buscar verbas ao Plano de Recuperação e Resiliência. No 

entanto, sabemos, que um dos critérios decisivos para a análise e aceitação 

dessas candidaturas é o estado de maturação e de maturidade dos mesmos. 

Portanto, é importante que avancemos já com um conjunto de empreitadas no 

que respeita à habitação, não só na requalificação da habitação existente, mas 

na construção de outras habitações, para que quando nos apresentarmos ao 

Plano de Recuperação e Resiliência estejamos num estado de maturidade 

mais avançado que outros. Isso dá-nos garantias da receção desse apoio, no 

âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.  ------------------------------------------  

Mas não estamos apenas focados nas verbas para a habitação, no que 

respeita ao Plano de Recuperação e Resiliência. Mas, como o Plano está 

desenhado, em grande medida, para dar resposta, e bem, a esta problemática 

da habitação, estamos a envidar esforços e a encontrar mecanismos 

financeiros para, rapidamente, avançarmos. É verdade que esta questão, em 

concreto, dos edifícios municipais nos Terraços da Ponte é, de facto, uma 

questão de cabimentação, tal como referiu. Mas estamos a trabalhar para que 

não só esta intervenção dos edifícios municipais dos Terraços da Ponte, mas 

outras intervenções, possam ter esse mecanismo financeiro que lhes dê 

cobertura, do ponto de vista orçamental, para o lançamento dos respetivos 

concursos e das respetivas empreitadas. Por isso, iremos aproveitar tudo o que 

estiver ao alcance do Município de Loures para encontrar esses mecanismos 

financeiros.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Na semana passada estive a conversar com o Vice-Presidente do Banco 

Europeu de Investimento, e iremos agora ter uma reunião online com a 

administração e o Vice-Presidente deste banco, e com a presença dos 

Vereadores que são parte interessada neste processo, com as óbvias 

vantagens que o Banco Europeu oferece, do ponto de vista das taxas de juros 

e outras, uma vez que são mais vantajosas que a banca, dita, comercial 

normal. Portanto, estamos muito ativos e imbuídos em encontrar esses 

mecanismos financiadores, não só da habitação, mas, também, de outros 

projetos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Claro que, estando o Plano de Recuperação e Resiliência desenhado da forma 

como já referi, a sua comparticipação é de cem por cento e o Instituto da 
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Habitação e da Reabilitação Urbana comparticipa o IVA. Assim, temos de 

conseguir encontrar todos os mecanismos ao nosso alcance, para avançar 

rapidamente com essas matérias e não perdermos a oportunidade que o Plano 

de Recuperação e Resiliência nos dá, quer do ponto de vista da taxa de 

comparticipação que é total, quer do ponto de vista do pagamento do IVA pelo 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. É uma porta que se abre 

nesta matéria e não terei qualquer tipo de hesitação em tratar a questão da 

habitação de uma forma à parte.  --------------------------------------------------------------  

Os Municípios são os principais dinamizadores na área da habitação no Plano 

de Recuperação e Resiliência, e qualquer empréstimo bancário que seja 

contraído, no âmbito da habitação, não conta para o nível de endividamento da 

Câmara. Isto é importante. Não hesitarei, se for essa a nossa opção, em 

trabalhar a questão da habitação à parte, porque estou convicto que iremos 

encontrar os mecanismos que vão financiar toda esta operação e que vão 

permitir, daqui a cinco anos, que o Município de Loures possa olhar para trás e 

dizer que aproveitou, e bem, a janela de oportunidade que o Plano de 

Recuperação e Resiliência nos dá.   ----------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, quero aproveitar a 

oportunidade para completar a informação que deu e, nomeadamente, para 

comentar a intervenção do senhor Vereador Gonçalo Caroço, porque para 

quem nos possa estar a ouvir, relativamente a este processo de reabilitação na 

urbanização dos Terraços da Ponte, até parece que o processo estava pronto 

quando chegou esta administração.  ---------------------------------------------------------  

Quero dizer ao senhor Vereador que, como sabe, não é verdade. O processo 

estava muito longe de estar pronto para ser ativado. A equipa técnica da 

Divisão Municipal de Habitação tem feito um trabalho hercúleo, 

nomeadamente, a área técnica, para alterar e elaborar todo o caderno de 

encargos de duas grandes urbanizações, para introduzir uma alteração 

substancial relativamente àquilo que era a visão do anterior Executivo 

Municipal. Ou seja, a inclusão das obras dentro do património municipal, desde 

que os arrendatários estivessem a cumprir para com as suas obrigações, e 

desde que as anomalias verificadas resultassem das patologias do edificado. 



 

                                                                                                                                            

50/98 

 

 

                                                                                                                                      11ª Reunião Ordinária - 2022-03-02 

Pode parecer ao senhor Vereador que não tem muita relevância, mas foi uma 

alteração substancial para os cadernos de encargos, que levou as equipas a 

terem que fazer toda uma estimativa de custos nova relativamente a este 

processo.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Penso que desde a preparação da estratégia local de habitação, desde o 

momento da sua aprovação até à presente data, há um conjunto de situações 

que já poderiam ter sido devidamente antecipadas e que não foram. 

Nomeadamente, os certificados de eficiência energética, porque não podemos 

apresentar candidatura para as novas obras se eles não acompanharem os 

processos e esse trabalho não foi feito, bem como do ponto de vista patrimonial 

registral, dado que toda a articulação inter serviços tem ocorrido ao longo dos 

últimos meses. Uma coisa é certa, está aprovada uma estratégia municipal de 

habitação, que a seu tempo revisitaremos, mas, neste momento, aquilo que 

estamos a fazer é a envidar todos os esforços para cumprir, nomeadamente, 

ao nível da reabilitação.  -------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, não posso deixar de fazer um comentário relativamente à 

sua preocupação de ordem financeira. O anterior Executivo Municipal ao 

assinar uma estratégia local de habitação, com um envelope financeiro de 

compromisso de cento e cinquenta milhões de euros, é deste valor que 

estamos a falar, sabendo que para efeitos do Plano de Recuperação e 

Resiliência o Município tem de fazer o seu adiantamento para depois ser 

ressarcido, como é óbvio e evidente têm de ser encontrados mecanismos 

financeiros para a poder desenvolver. Aliás, como sempre aconteceu em 

matéria de habitação social. É do conhecimento dos senhores que a solução 

que o senhor Presidente aqui abordou é a situação que ainda vigora hoje em 

dia, para efeitos de financiamento de habitação social ao abrigo do Programa 

Especial de Realojamento. Portanto, nesta situação, aquilo que pretendemos é 

tão rápido quanto possível poder lançar mão dos dois procedimentos que 

estão, neste momento, preparados, os dois procedimentos anteriores objeto de 

candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência. ------------------------------------   

Há, ainda, uma outra questão que se insere no âmbito da estratégia, que vem 

aqui reforçada neste ponto da Ordem do Dia, que é a dotação para podermos 

levar a cabo alguns projetos para a construção de habitação, que até aqui não 
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estavam elaborados, mas que são, de facto, bastante urgentes, para que estas 

duas componentes, a da reabilitação e da construção de habitação, possam 

ser soluções em tempo útil, de acordo com o cronograma que está identificado.  

Relativamente à questão das prestações de serviço, houve, de facto, 

necessidade de dotar esta rubrica, inclusivamente porque há um período que 

ainda contempla alguma sobreposição, tendo em linha de conta o compromisso 

que foi assumido nesta Câmara Municipal, por todos, em ordem a dotar os 

gabinetes das forças políticas com os recursos humanos necessários ao 

desempenho das suas funções políticas, e muitos destes gabinetes recorreram 

a este mecanismo de contratação.  -----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre a 

questão das avenças está requerida a informação quanto às novas avenças 

neste mandato. -------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão da habitação apetece-me dizer que os senhores quando as 

questões estão por resolver estão cá há quatro meses, quanto apresentam a 

resolução fizeram tudo em quatro meses. Portanto, não pode ser “sol na eira e 

chuva no nabal”. Ou não resolvem e dizem que vão resolver, mas não digam 

que não resolveram porque estão cá há quatro meses, mas quando 

apresentam uma proposta não digam que resolveram tudo, que não estava 

nada tratado, e que em quatro meses resolveram os problemas todos. 

Precisamos todos de perceber que a habitação é uma questão que foi 

levantada durante o ano passado, foi colocada pelo Plano de Recuperação e 

Resiliência, foi acompanhada pelo Município e que se avançou aquilo que se 

conseguia avançar. Mas muito mais terá que se fazer a seguir, porque o 

trabalho tem que ser feito e vai dar muito trabalho, como é evidente, e o 

máximo que conseguirmos avançar é o melhor para este Município. Se 

conseguirmos avançar com tudo o que está previsto na estratégia, será um 

avanço enorme no Município de Loures. Vamos conseguir fazer tudo? Vamos 

ver.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma certeza os senhores que gerem esta Câmara, do Partido Socialista e do 

Partido Social Democrata, podem ter, é que não vamos obstaculizar qualquer 

proposta de empréstimo que seja para avanços importantes do Município. 
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Tivemos essa experiência no mandato passado, onde obras importantes como 

a Frente Ribeirinha, as obras no espaço público dos Terraços da Ponte, a 

variante a Loures e outras obras, foram aqui reprovadas. Portanto, uma coisa 

posso garantir, não será pela Coligação Democrática Unitária que não terão as 

condições para fazer estas obras e outras.  ------------------------------------------------   

Quero dizer, também, que ficamos muitos satisfeitos, mas mesmo muito 

satisfeitos, em saber que o Município está em condições financeiras e em 

condições de resposta técnica para avançar com projetos importantes, tal como 

disse o senhor Presidente, porque havia muito trabalho que estava a ser 

desenvolvido e que iria ser lançado. Ficamos muitos satisfeitos por ser possível 

avançar com esses projetos. Vamos ver quais são e outros novos serão 

apresentados, porque, com certeza, o Partido Socialista terá, também, projetos 

novos que quererá apresentar, como estava no seu programa eleitoral. Mas cá 

estaremos para acompanhar todos os projetos que forem positivos e que forem 

bons para o concelho. Não tenham dúvidas sobre isto.  --------------------------------  

Evidentemente que teremos de ter em conta, nessa discussão a capacidade de 

endividamento do Município, a capacidade de gerar essa dívida e de a pagar. 

Tudo isso terá que ser analisado, mas quero dizer que, da nossa parte, todas 

as obras importantes não serão obstaculizadas.  -----------------------------------------  

Também estou de acordo com o senhor Presidente de que seria importante 

termos aqui as rubricas da habitação e das refeições, dos anos anteriores. 

Penso que é uma informação muito relevante para ser distribuída à Câmara, de 

modo a termos essa informação relativamente aos últimos anos.  -------------------  

Senhor Presidente, quero referir, ainda, que existem alguns milhões de euros 

de despesas de funcionamento que estão a definir. São cerca de quatro 

milhões de euros, e estas despesas não podem ser inseridas no empréstimo. 

Portanto, terão de ter uma solução alternativa, que não poderá passar pelo 

empréstimo e é uma verba, ainda, bastante avultada para se resolver durante 

este ano, quando estamos sem folga orçamental para isso.  --------------------------  

Quanto à questão das obras na urbanização Terraços da Ponte, aquilo que 

queremos dizer é que seria aconselhável, nesta matéria, mas o Partido 

Socialista e o senhor Presidente saberá, que se pudesse ter esta verba 

disponível o mais rapidamente possível para se poder avançar com esta obra. 
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A solução que está apontada é uma solução com a qual concordamos, porque 

o Município não tem dinheiro para fazer todas as obras que estão nesta 

oportunidade do Plano de Recuperação e Resiliência, e teríamos de avançar 

com a constituição de um empréstimo. Mas, em particular na obra dos Terraços 

da Ponte, uma obra que estará pronta para se poder lançar o procedimento e 

ser adjudicada, pensamos que seria melhor se conseguíssemos uma 

alternativa orçamental que fizesse com que avançasse o mais rapidamente 

possível.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Como sabemos, o empréstimo que será apresentado numa das próximas 

reuniões de Câmara terá de ser aprovado, também, em Assembleia Municipal 

e pelo Tribunal de Contas que, como é do nosso conhecimento, demora muitos 

meses para aprovar este tipo de procedimentos. Assim, estou em crer que, na 

melhor das hipóteses, antes do mês de julho, não haverá disponibilidade 

financeira para estas obras. Portanto, aquilo que propomos, mas o senhor 

Presidente é que gere a área financeira e saberá melhor do que eu as 

condições que existem, é que possa ser considerada verba a definir para esta 

obra, para que avance o mais rápido possível, de forma a não termos obras a 

decorrer em simultâneo, o que não é nada aconselhável.  -----------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, já hoje se falou 

aqui na palavra “demagogia”, mas demagogia é aquilo que o senhor aqui disse. 

O senhor Vereador referiu: “ainda bem que o Município de Loures hoje está em 

condições de pedir um empréstimo bancário, é porque a situação financeira da 

Câmara o permite”. É curioso, em dois mil e treze a Câmara Municipal pediu 

um empréstimo bancário e, na altura, foi dito que a Câmara estava falida, que 

era o caos, era tudo e mais alguma coisa. Mas, curiosamente, também teve 

capacidade de endividamento à época. Quando os Vereadores do Partido 

Socialista diziam, aí sentados, como é que a Coligação Democrática Unitária, 

que na altura estava a governar a Câmara, conseguia ter um discurso de que a 

Câmara estava falida se depois tinha capacidade para pedir um empréstimo. À 

época o senhor Presidente da Câmara, Bernardino Soares, dizia: é preciso ter 

topete, porque os rácios financeiros para a capacidade de endividamento são 

calculados de forma diferente, e o discurso de que o município está falido, não 
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tem liquidez, ou tem dúvidas, não tem uma relação direta com a capacidade de 

endividamento. Hoje, o senhor Vereador Gonçalo Caroço vem dizer, depois 

destes anos todos “ainda bem que deixámos a Câmara bem financeiramente”. 

Mas isso foi o que nós dissemos em dois mil e treze. Portanto, aquilo que o 

senhor Vereador Gonçalo Caroço aqui veio dizer, ao fim de tantos anos, foi 

reconhecer que, afinal, a Câmara Municipal de Loures, em dois mil e treze, 

estava bem financeiramente.  ------------------------------------------------------------------  

Aquilo que o senhor Vereador Gonçalo Caroço veio dizer foi que o Executivo 

anterior deixou o Município com uma boa saúde financeira que permite, agora, 

a este Executivo Municipal pedir um empréstimo bancário. O que o senhor 

Vereador fez foi o autorreconhecimento e emendou a mão, ao fim de tantos 

anos, e reconhece que em dois mil e treze, pegando no raciocínio que teve 

agora, a situação financeira era boa e permitiu ao vosso Executivo ter pedido 

um empréstimo bancário, porque foi isso que fizeram. Portanto, pediram um 

empréstimo, estavam nesse direito e utilizaram-no. Por isso é que, à época, os 

Vereadores do Partido Socialista questionaram, sentados nessa bancada, 

perante o discurso dos senhores de que tínhamos deixado a Câmara falida, 

como é que tinham conseguido contrair o empréstimo bancário. Pois, 

conseguiram-no em dois mil e catorze, porque, afinal, a Câmara não estava 

falida, tão endividada e tão mal do ponto de vista financeiro, como os senhores 

diziam, porque tiveram capacidade para pedir esse empréstimo.  -------------------  

Portanto, em dois mil e treze, quando dissemos que o Partido Socialista tinha 

deixado a Câmara Municipal numa situação em que foi possível pedir esse 

empréstimo bancário, os senhores responderam-nos que uma coisa não tinha 

nada a ver com a outra, porque os rácios financeiros para o cálculo da 

capacidade de endividamento nada tinham a ver com a questão de tesouraria e 

com a questão financeira.  -----------------------------------------------------------------------  

Hoje, aquilo que o senhor Vereador Gonçalo Caroço aqui fez, ao fim de tantos 

anos, foi reconhecer que estavam errados e que afinal o Partido Socialista 

deixou a Câmara Municipal numa boa situação financeira, ou então reconhece 

que a situação financeira atual é má, mas a Câmara tem capacidade de 

endividamento, porque essa situação não está relacionada com a questão 

financeira. Das duas uma. -----------------------------------------------------------------------   
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Aquilo que deduzi das palavras do senhor Vereador Gonçalo Caroço foi que, 

também em dois mil e treze, os senhores tiveram capacidade para se 

endividar, e endividaram-se através da contração desse empréstimo, porque 

também o Partido Socialista deixou a Câmara com essa capacidade de 

endividamento. É bom reconhecermos, porque, por vezes, a história escreve-

se ao fim de muito tempo e esta escreveu-se aqui, hoje, nesta reunião de 

câmara. Ainda bem.  ------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente a outras questões, nomeadamente, à questão do Tribunal de 

Contas, o senhor Vereador Gonçalo Caroço tem toda a razão quando diz que 

demora tempo. Mas, quero dizer-lhe foi criada uma lei que isenta tudo aquilo 

que está relacionado e no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, do 

visto prévio.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Quero informar esta Câmara tivemos oportunidade, na passada semana, de 

ser recebidos pelo Presidente e pelo Diretor Geral do Tribunal de Contas, que 

teve a amabilidade de nos receber para uma reunião de cortesia e troca de 

cumprimentos, mas, também, para fazer sentir e transmitir ao senhor 

Presidente do Tribunal de Contas, e fi-lo nessa reunião, a nossa preocupação 

no que respeita ao cumprimento e à execução do Plano de Recuperação e 

Resiliência e dos Fundos Comunitários, quer no “overbooking” do    

“Portugal 2020”, mas, também, para o “Portugal 2030”, sendo que aí a verba é 

muito diminuta, infelizmente, para a Área Metropolitana de Lisboa.  ----------------  

Tivemos oportunidade de deixar esta nossa preocupação na abordagem que 

fizemos, o que nos deixou particularmente confiantes na boa relação com o 

Tribunal de Contas e na rapidez de alguns processos que foram ali abordados 

para que o Município os consiga desenvolver com a colaboração rápida, eficaz 

e fiscalizadora deste Tribunal, particularmente em relação aos processos do 

Plano de Resolução e Resiliência e do “Portugal 2030”.  Confesso que quer eu, 

a senhora Vice-Presidente e o meu Adjunto, que foi quem esteve presente 

nesta reunião, ficámos todos com uma expetativa muito positiva daquela 

reunião, que publicamente e desde já agradeço ao senhor Presidente do 

Tribunal de Contas.  -------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, relativamente à questão das rubricas posso fazer chegar as 

taxas de execução do passado, que eram curtas e eram orçamentadas 
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elevadamente. Tenho comigo as do ano de dois mil e vinte e um, posso fazer-

lhe chegar as restantes, mas, por exemplo, a rubrica de venda de bens e 

serviços correntes, quanto à venda de bens, a taxa é de um vírgula setenta. Ou 

seja, foram orçamentados três milhões de euros e executaram-se cinquenta e 

dois mil euros, e quanto à rubrica de venda de serviços correntes a taxa foi de 

trinta por cento. São taxas de execução muito curtas e da análise que fiz, em 

anos transatos, funcionou assim. Portanto, volto a repetir que estas taxas de 

execução baixas que o Senhor Vereador Gonçalo Caroço aqui referiu, todas 

elas, em dois mil e vinte e um e nos anos transatos também tinham taxas de 

execução muito reduzidas, mas isso não vos inibiu de as orçamentar em alta, 

porque, tal como já referi, há razões para isso e há critérios.  -------------------------  

O senhor Vereador Gonçalo Caroço alertou para a taxa de execução, para o 

presente orçamento e para a sobreorçamentação de algumas das rubricas, 

tendo em conta as taxas de execução e o perigo que isso representa, mas 

também devia ter pensado nisso nos anos anteriores, porque foi isso que os 

senhores fizeram ao longo destes anos, tal como a taxa de execução, de dois 

mil e vinte e um, representa.  -------------------------------------------------------------------     

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, eu também utilizaria a 

sua expressão “demagogia”, quanto à intervenção do senhor Vereador Gonçalo 

Caroço quando refere que nós resolvemos os problemas todos em quatro 

meses só quando nos dá jeito.  ----------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, quero dizer-lhe que, relativamente à habitação, estou a 

resolver muitos problemas nestes quatro meses. Mas muitos mesmo. Penso 

que em matéria de habitação é melhor o senhor Vereador, nas suas próximas 

intervenções, pensar um pouco antes de tecer qualquer tipo de consideração. 

Senhor vereador, relativamente à habitação, uma das realidades com que 

constatei foi o incumprimento da lei oitenta e um, de dois mil e catorze. Posso 

dizer-lhe que nestes quatro meses temos dado passos bastante largos para a 

transposição desta lei da Assembleia da República, que este Município, e o 

senhor Vereador saberá muito bem ao que me refiro, não estava a dar 

cobertura legal. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Tal como já tive oportunidade de dizer na minha intervenção anterior, 

revisitámos os processos das obras que estavam inicialmente previstos, porque 

não estavam no interior da habitação, e nem cadernos de encargos estavam 

elaborados. Portanto, em quatro meses esta foi uma questão que também 

fizemos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Outra situação que também já levamos a cabo foi pôr as nossa equipas 

técnicas da Divisão de Habitação a contatar com outras realidades para 

perceber, nesta matéria, como é que outros Municípios estavam a tratar dos 

problemas, sejam eles do ponto de vista da habitação social, sejam eles 

relativos a outros programas da habitação. Já contatámos vários Municípios, 

em todos esses contatos retirámos aprendizagem, e temos verificado o longo 

caminho que esses Municípios fizeram nestes últimos anos em que Loures 

parou.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Loures parou, inclusive, em termos de plataforma informática, porque ainda 

estamos a trabalhar com a mesma que tínhamos há vinte anos, quando hoje 

em dia outros Municípios, mesmo aqui ao lado, já trabalham com muitas 

outras. Já trabalham com plataformas integradas, porque já estão a trabalhar, 

também, os pedidos de habitação de outra forma e não na base de estimativas, 

ou daquilo que se acha mais ou menos.  ----------------------------------------------------  

Senhor Vereador, nestes quatro meses aquilo que lhe posso dizer é o seguinte: 

enaltecer o empenho dos técnicos da Divisão de Habitação, o facto de estarem 

a acompanhar a visão estratégica deste Executivo Municipal, uma vez que eles 

próprios estão a reconhecer que esta visão estratégica é a visão que faz 

sentido ao tempo de hoje. -----------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, em matéria de habitação foram quatro meses bastante 

longos de uma trajetória, mas já demos passos de gigante com o envolvimento 

das equipas, no sentido de saber onde estamos, para onde vamos e 

acompanhando-os mais vezes do que ao longo dos últimos anos.  -----------------  

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

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

--- Eram dezassete horas e dez minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezassete horas e vinte e cinco 

minutos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

dizer-lhe que tenho muito gosto em ouvi-lo, porque o senhor é Presidente da 

Câmara Municipal de Loures, um cargo que tem uma importância enorme para 

o nosso concelho. Gosto de saber o que é que acha sobre os assuntos e qual é 

a perspetiva do senhor Presidente da Câmara eleito sobre o futuro do nosso 

concelho. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Mas, quando o oiço, também 

percebo que felizmente ainda estou longe de conseguir alcançar o senhor 

Presidente em algumas questões. Quando digo felizmente é porque não são 

questões muito boas como, por exemplo, a questão da “demagogia”. Estou 

muito longe. Posso me esforçar, mas não conseguirei chegar aos seus 

“calcanhares” nesse aspeto. Pode ter a certeza. Mas também pode ter a 

certeza que não me irei esforçar.  -------------------------------------------------------------  

Assim, quero referir o seguinte: ----------------------------------------------------------------  

Quanto à questão colocada pelo meu camarada, ex-Presidente de Câmara, 

Bernardino Soares, relativamente à dívida, não vê, da minha parte, qualquer 

mudança de discurso, assim como não vejo da sua parte qualquer mudança de 

discurso, porque não há nenhuma mudança de discurso. Aquilo que sempre 

dissemos é que a capacidade de endividamento da Câmara não estava posta 

em causa. O que acontecia era que havia vinte milhões de euros de dívidas de 

curto prazo que impediam a Câmara, no imediato, de fazer face a pagamentos 

que tinha de fazer. Portanto, durante mais de um ano esta Câmara não 

conseguiu avançar aquilo que era necessário porque teve de recuperar esta 

dívida de curto prazo. Foi isso que sempre dissemos e que continuamos a 

dizer.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente as nossas intervenções são iguais àquelas que tínhamos 

em dois mil e treze, em dois mil e catorze e dois mil e quinze. Sobre essa 

matéria ainda não é desta vez que ouvirá desta bancada algo diferente. Sei 

que anseia por isso, sei que gostava que isso acontecesse, sei que 

possivelmente até vai dizer que a Coligação Democrática Unitária o disse, mas 

nada disso é verdade. Por isso é que, em termos de demagogia nunca 

chegarei aos seus “calcanhares”.  -------------------------------------------------------------  

Depois, senhor Presidente, para que fique claro quais são as rubricas de que 

falei, porque o senhor foi recuperar rubricas e nenhuma delas era aquela a que 
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me tinha referido. Assim, vou mencionar, concretamente, a rubrica de creches 

e refeitórios, rubrica zero sete, zero dois, zero nove, dez, e a rubrica das 

rendas zero sete, zero três, zero um. São estas as duas rubricas que 

questionámos por estarem com valores muito mais elevados. Portanto, estão 

sobredimensionadas e têm, neste momento, taxas de execução muitíssimo 

baixas. É sobre estas duas rubricas que solicitamos informação, em concreto, 

para que todos possamos falar do mesmo.  ------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor vereador, quanto à 

“demagogia”, confesso que não percebi a sua intervenção inicialmente, mas, se 

calhar, a falha é minha.  --------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão de ser Presidente da Câmara, sim, sou por vontade 

da população, porque vivemos num regime democrático. Sei que isto custa a 

alguns, mas sabe que é assim num regime democrático. Estou a falar para a 

Coligação Democrática Unitária, não estou a falar para o Chega que resolveu 

abandonar a reunião. Estou a falar para a Coligação Democrática Unitária que 

foi quem teceu o comentário. Sou Presidente da Câmara por vontade das 

pessoas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

É assim viver num Estado Democrático, para o qual todos trabalhámos muito, e 

trabalhamos diariamente, porque esta democracia tem de ser trabalhada 

diariamente porque há riscos para a democracia. Por isso, eu sou daqueles 

que estarão sempre na linha da frente para reforçar e defender esta 

democracia, que permite que sejam as pessoas a escolher quem querem à 

frente das diversas instituições. Portanto, sou Presidente de Câmara porque a 

população do concelho de Loures assim decidiu.  ----------------------------------------  

Normalmente quando se tomam decisões não são porque calhou, mas sim 

porque alguma coisa aconteceu, e nós sabemos bem o que aconteceu nestes 

oito anos de gestão da Coligação Democrática Unitária para que as pessoas 

tenham decidido votar no Partido Socialista. Eu sei e as pessoas também 

sabem. Relativamente a esta matéria estamos conversados.  ------------------------  

Quanto à “demagogia” vou pedir para que os serviços distribuam uma cópia 

das declarações da discussão em reunião de Câmara, em dois mil e catorze, 

sobre o pedido de empréstimo que, na altura, a gestão da Coligação 
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Democrática Unitária fez nesta Câmara.  Peço que façam chegar a todos as 

intervenções dos diversos intervenientes, nessa reunião de Câmara, sobre a 

questão do empréstimo bancário. Depois vamos conversar sobre a 

“demagogia”, porque, à época, lembro-me bem que quando dissemos aí nessa 

bancada que os senhores pediam esse empréstimo porque a situação 

financeira do Município o permitia e porque a Câmara tinha capacidade de 

endividamento. Aquilo que o senhor Vereador Gonçalo Caroço referiu aqui de 

início foi que, hipoteticamente, se pedíssemos um empréstimo na próxima 

reunião de Câmara, isso só era possível porque deixaram a Câmara com 

capacidade de endividamento e numa boa situação financeira. Foi isto que aqui 

referiu. Então concorda que aquilo que fez foi o autorreconhecimento de que, 

há oito anos atrás, quando os senhores apresentaram um pedido de 

empréstimo a Câmara estava em idêntica situação.  ------------------------------------  

O senhor Vereador Paulo Piteira não faça essa cara, porque eu assisti, nestas 

reuniões de Câmara, o senhor Presidente Bernardino Soares a não dar a 

palavra muitas vezes a outros Vereadores, quando entendia que a discussão 

estava concluída. Portanto, a discussão está feita e não vou dar a palavra a 

mais ninguém, porque todos tiveram a oportunidade de intervir. Agora, eu sou o 

Presidente da Câmara, faço a minha intervenção e vou colocar o assunto à 

votação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Volto a repetir o que referi anteriormente. Ou seja, o senhor Vereador Gonçalo 

Caroço referiu que se vamos pedir um empréstimo é porque a situação 

financeira da Câmara o permite, mas em dois mil e treze a conversa foi 

exatamente igual, e os senhores foram o oposto do que hoje aqui estão a dizer. 

Portanto, relativamente à “demagogia” o senhor Vereador Gonçalo Caroço tem 

a sua posição, eu tenho a minha, e vamos tirar a prova na próxima reunião de 

Câmara, quando todos estivermos na posse das declarações da discussão 

dessa reunião de Câmara, aquando da apresentação do empréstimo em dois 

mil e catorze.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às rubricas, o senhor Vereador referiu-se a umas, mas eu tenho 

liberdade para falar sobre outras, também perigosamente inflacionadas no 

passado, ou tudo se resume ao que disse o senhor Vereador Gonçalo Caroço? 

Eu falei sobre outras, mas essas a que se referiu, em dois mil e vinte e um, 
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também tiveram uma taxa de execução muito reduzida, e não foi por isso que 

orçamentaram dessa forma. Foi só isto que eu disse. Mas a preocupação é 

mútua e também deveria ter sido tida no passado, quando tivemos algumas 

das rubricas muito inflacionadas, com taxas de arrecadação reduzidas 

sucessivamente e ao longo dos diversos exercícios financeiros.  --------------------   

Portanto, sobre a questão em concreto da “demagogia” teremos oportunidade 

para abordar essa matéria, na próxima reunião de Câmara, quando tivermos na 

posse das declarações da discussão política que houve sobre esse pedido de 

empréstimo e as respostas que, à época, a Coligação Democrática Unitária 

deu aos Vereadores do Partido Socialista.  -------------------------------------------------  

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

EM DEFESA DA HONRA, O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: 

Senhor Presidente, quero que fique absolutamente claro que quando disse que 

respeitamos o senhor Presidente por ter sido eleito Presidente nesta Câmara é 

um sentimento genuíno e não podemos admitir que isso seja posto em causa. 

Portanto, que fique absolutamente claro que respeitamos o seu papel como 

Presidente desta Câmara, nem poderia ser de outra forma. Isso tem de ficar 

absolutamente claro e não podemos permitir que fique aqui uma outra ideia. ----      

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  --------------------------------------------------------------------  

NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO O SR. VEREADOR BRUNO NUNES ---------  

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

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

 PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 103/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA  RATIFICAR O DESPACHO DE 

APROVAÇÃO: - DO PROJETO DE EXECUÇÃO; - DOS ELEMENTOS, 

TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DA INFORMAÇÃO COM O 

REGISTO N.º E/26762/2022; - DO INICÍO, TIPO E PEÇAS DO 
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PROCEDIMENTO; - DO PREÇO BASE; - DO PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS; - DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO 

CONTRATO E DO JÚRI DO PROCEDIMENTO E RESPETIVA DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS; RELATIVAMENTE À EMPREITADA “CONSOLIDAÇÃO 

DE TALUDES NA RIBEIRA DA PÓVOA” (PROC. Nº 51/DA) --------------------------  

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

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

A. O Município de Loures candidatou a operação designada “Controlo 

Sustentável de Cheias na Ribeira da Póvoa e Rio de Loures” ao 

Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos (POSEUR), no âmbito do Aviso POSEUR 10-2017-13 (Versão 

1.1), com a tipologia Planeamento e Gestão de Riscos e relativo a 

Intervenções Estruturais de Desobstrução, Regularização Fluvial e 

Controlo de Cheias em Zonas de Inundações Frequentes e Danos 

Elevados (3.º Aviso), operação que consubstanciava um projeto de 

controlo de riscos de inundações na zona crítica de inundação 

Loures/Odivelas, que corresponde a uma das zonas críticas de 

inundação identificadas em Portugal continental, preconizando a 

execução, de forma integrada, de medidas de proteção estabelecidas no 

Plano de Gestão de Riscos de Inundações (PGRI) 2016-2021; -------------  

B. A operação em análise foi aprovada pelo POSEUR em 10/01/2018, com 

um valor máximo de despesas elegíveis de 5.863.185,60€ e um valor 

financiamento comunitário aprovado de 4.397.389,20€ (taxa de 

cofinanciamento do eixo pela UE de 75%), enquadrando uma solução 

técnica para a redução de riscos de inundação assente em três 

estratégias principais:  -------------------------------------------------------------------  

a. Redução do caudal afluente à zona crítica e/ou áreas daquelas 

zonas com risco mais elevado;  ----------------------------------------------  

b. Promoção do escoamento rápido das áreas da zona crítica com 

riscos mais elevados;  -----------------------------------------------------------  

c. Regularização do sistema fluvial; -----------------------------------------  

C. Foi elaborado projeto de execução para implementação da medida 

“Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira da Póvoa e Rio de Loures – 
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POSEUR”, que tem como objetivo primordial garantir uma intervenção 

estrutural estratégica de controlo sustentável de cheias na várzea de 

Loures, numa extensão de 23,05km e 18 linhas de água, considerando a 

prevenção e gestão de riscos, em especial através da concretização de 

três estratégias principais: --------------------------------------------------------------  

a. Redução do caudal afluente à Zona Crítica e/ou a áreas 

daquelas zonas com risco mais elevado; -----------------------------  

b. Promoção do escoamento rápido das áreas da Zona Crítica 

com riscos mais elevados; ------------------------------------------------  

c. Regulação do sistema fluvial, com medidas que promovam a 

conservação / auto manutenção da operacionalidade 

hidráulica dos sistemas fluviais e prevenindo-se a colonização 

de margens por vegetação invasora e obstrutiva, como o 

canavial (com a reposição da vegetação ripícola); -----------------  

D. Na Ribeira da Póvoa, no troço entre a Ponte de Frielas e da Ponte da 

A8, foram verificadas condições especiais, que determinam que aquele 

troço fosse considerado prioritário, carecendo de urgente intervenção 

corretiva de resiliência e de mitigação da vulnerabilidade local e de 

proteção de pessoas e bens face ao risco iminente de novas 

derrocadas, pelo que foi este troço autonomizado do projeto global de 

“Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira da Póvoa e Rio de Loures”, 

permitindo uma intervenção municipal rápida, eficaz e capaz de redução 

de risco e proteção da população;----------------------------------------------------  

E. No sentido de dar cumprimento aos termos da candidatura aprovada e, 

simultaneamente, de reduzir o risco de derrocada e de perigo para 

pessoas e bens, procederam os serviços municipais à análise e 

definição dos termos de implementação da medida no troço prioritário da 

Ribeira da Póvoa;  ------------------------------------------------------------------------  

F. Os sucessivos atrasos na implementação da medida, decorrentes dos 

constrangimentos verificados na elaboração do projeto de execução, 

foram sendo reportados ao POSEUR, determinando a reprogramação 

da execução física e financeira da referida operação até 30/06/2023 e 
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determinando também a necessidade da máxima celeridade na 

celebração dos contratos de empreitada para a execução da mesma; ----   

G. As peças do procedimento de formação do contrato de empreitada da 

“Consolidação de Taludes na Ribeira da Póvoa” (Processo n.º 51/DA) se 

encontram concluídas e devidamente instruídas nos termos e para os 

efeitos do artigo 40.º do CCP;  --------------------------------------------------------  

H. O procedimento de contratação pública em apreço, de execução de 

projeto cofinanciado por fundos europeus, permite a aplicação das 

medidas especiais de contratação pública aprovadas pela Lei n.º 

30/2021, de 21 de maio;  ----------------------------------------------------------------  

I. A urgência no lançamento do procedimento de formação de contrato de 

empreitada, na medida da necessidade de cumprimento dos prazos de 

execução dentro da data limite de elegibilidade do atual Quadro-

Comunitário, tenho o POSEUR determinado a monitorização mensal da 

evolução da operação e, em caso de atraso, equacionarão o 

cancelamento do financiamento da operação, o que determinou o meu 

despacho de aprovação, datado de 24 de fevereiro;  ---------------------------  

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

Que a Câmara Municipal ratifique, nos termos do disposto pela alínea f) do n.º 

1 do artigo 33.º e pelo n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, pelo n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2 do artigo 40.º, n.º 4 do 

artigo 47.º e artigo 109.º, todos do CCP, pelos artigos 2.º e 9.º a 16.º da Lei n.º 

30/2021, de 21 de maio, pela Lei n.º 169/99, de 18 de setembro e pela alínea 

b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho:  ----------------  

a. A aprovação da abertura de procedimento de empreitada de obras 

públicas designado “Consolidação de Taludes na Ribeira da Póvoa” – 

Processo n.º 51/DA e da realização da despesa inerente, no valor total 

de 660.877,07 € (seiscentos e sessenta mil oitocentos e setenta e sete 

euros e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  -----------  

b. A aprovação do projeto de execução e demais peças do procedimento;  

c. A aprovação do valor base do procedimento, no montante de 660.877,07 

€ (seiscentos e sessenta mil oitocentos e setenta e sete euros e sete 
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cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com um prazo 

máximo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias seguidos; -----------  

d. A aprovação do critério de adjudicação, de acordo com o critério da 

proposta economicamente mais vantajosa, determinada através da 

modalidade monofator, densificado pelo fator preço, enquanto único 

aspeto da execução do contrato a celebrar e tendo em consideração que 

as peças do procedimento definem todos os restantes elementos do 

contrato a celebrar (cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP); ----------  

e. A aprovação o critério de desempate, por sorteio, nos termos do 

disposto pela alínea c) do n.º 5 do artigo 74.º do CCP;-------------------------  

f. A aprovação da decisão de não adjudicação por lotes, cuja 

fundamentação se encontra dispensada, nos termos do disposto pelo 

artigo 11.º da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio; ------------------------------------  

g. A aprovação da não admissibilidade de propostas variantes (nos termos 

do n.º 2 do artigo 59.º do CCP), prémios (nos termos do disposto pelo 

artigo 301.º do CCP) e negociação; --------------------------------------------------  

h. A provação da caução a prestar pelo adjudicatário, nos termos do 

disposto pelos artigos 88.º a 91.º do CCP, de valor correspondente a 5% 

do preço contratual; ----------------------------------------------------------------------  

i. A aprovação da obrigatoriedade de os concorrentes deterem alvará com 

as seguintes autorizações:   ------------------------------------------------------------  

i. 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, de classe que cubra o valor 

global da proposta apresentada pelo adjudicatário; --------------------  

ii. 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, de classe que cubra o valor 

dos respetivos trabalhos; ------------------------------------------------------  

iii. 7.ª subcategoria da 5.ª categoria, de classe que cubra o valor 

dos respetivos trabalhos; ------------------------------------------------------  

j. A aprovação da seguinte constituição e composição do júri do 

procedimento:  -----------------------------------------------------------------------------  

1.º Efetivo e Presidente: Dra. Renata Guilherme, devendo esta ser 

substituída, nas sua faltas ou impedimentos, pelo segundo efetivo; 

2.º Efetivo: Arq.ª Paisagista Madalena Neves; ---------------------------  

3.º Efetivo: Dr. Rui Máximo Santos; -----------------------------------------  
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Suplentes:  -------------------------------------------------------------------------  

1.º Suplente: Eng.ª Carla Caetano; ------------------------------------------  

2.º Suplente: Eng.ª Andreia Rocha; -----------------------------------------  

k. A aprovação da delegação de todas as competências no júri para a 

condução do procedimento, com exceção das competências enunciadas 

no n.º 2 do artigo 69.º do CCP e ao abrigo do disposto pelo artigo 109.º 

do CCP, designadamente:  -------------------------------------------------------------  

i. Tramitação do procedimento na plataforma Vortal, incluindo o 

envio dos convites às entidades escolhidas; -----------------------------  

ii. Prestar esclarecimentos; -------------------------------------------------------  

iii. Análise e decisão sobre pedidos de classificação de documentos 

da proposta; -----------------------------------------------------------------------  

iv. Análise dos erros e omissões e submissão dos mesmos à 

aprovação do órgão competente para a decisão de contratar;  -----  

v. Prorrogação do prazo fixado para a entrega das propostas; ---------  

vi. Audiência prévia escrita dos concorrentes referente ao projeto de 

decisão e à respetiva lista ordenada dos mesmos para efeitos de 

adjudicação; -----------------------------------------------------------------------  

l. A aprovação da delegação das seguintes competências no Presidente 

da Câmara Municipal, ao abrigo do disposto pelo artigo 109.º do CCP e 

com vista ao cumprimento dos prazos procedimentais legalmente 

previstos:  -----------------------------------------------------------------------------------  

i. Prestar esclarecimentos;  ------------------------------------------------------  

ii. Aceitar erros e omissões e retificações que não impliquem a 

alteração do preço base do procedimento.  ------------------------------  

m. Aprovar a designação do Dr. Rui Máximo, Chefe da Divisão de Serviços 

Públicos Ambientais (DSPA), na qualidade de gestor do contrato, nos 

termos e para os efeitos do disposto pelo artigo 290.º-A do CCP. (…)” ---  

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

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  --------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, a propósito 

deste processo gostaria de tecer algumas considerações e de colocar algumas 

questões ao Executivo.  --------------------------------------------------------------------------  

Quanto às considerações, a vinda deste processo a reunião de Câmara é um 

ato importante, na nossa opinião. Trata-se de um projeto que o Município 

começou há vários anos a esta parte, que é da maior importância, por um lado 

para combater o maior risco em termos de proteção civil existente no concelho 

de Loures, que são exatamente as cheias. Atualmente vivemos uma seca 

hidrológica de grande dimensão, um ano anormalmente baixo em termos de 

chuva, mas é mesmo muito boa altura de começarmos a pensar que não vai 

ser sempre assim e que, naturalmente, têm que se tomar medidas para aquilo 

que infelizmente sabemos ser recorrente no território do concelho de Loures, 

que é a existência de cheias, algumas delas com consequências dramáticas, 

do ponto de vista de perda de vidas humanas e de bens materiais dos nossos 

munícipes.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi por isso que o Município, em devido tempo, iniciou um trabalho que vai no 

sentido da requalificação e recuperação das linhas de água na área territorial 

do concelho, em particular na bacia hidrográfica do rio Trancão. Esse projeto 

foi candidatado a fundos comunitários numa candidatura com um valor superior 

a cinco milhões e oitocentos mil euros, o que é um valor elevado e diz bem, 

também, da importância e da dimensão dos trabalhos que é preciso levar a 

cabo na área do concelho. O valor financiado pela Comunidade Europeia 

nessa candidatura é superior a quatro milhões e trezentos mil euros, que 

significa setenta e cinco por cento do projeto apresentado pelo Município, o que 

é um valor, também, assinalável e demonstra que há compreensão da 

importância que este trabalho tem. ------------------------------------------------------------  

Gostava de dizer que este trabalho não existia antes da Coligação democrática 

Unitária chegar à condução dos destinos do Município de Loures, no final de 

dois mil e treze. Ele só é possível porque houve um trabalho e um investimento 

na valorização deste problema, na busca de soluções para lhe dar combate. As 

intervenções propostas são importantes, não apenas por via das questões que 

se colocam no que respeita ao risco da proteção civil associado às cheias, mas 

fazem ainda mais sentido no quadro do combate e adaptação às alterações, 
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que é um assunto que hoje está na ordem do dia, não apenas no concelho de 

Loures, mas à escala planetária.  --------------------------------------------------------------  

Para nós é, obviamente, muito importante o início deste trabalho. Este 

processo não foi um processo fácil e teve, do ponto de vista do seu projeto, 

vicissitudes várias, mas, finalmente, é possível avançar com esta primeira fase.  

A questão é que, olhando para o processo, não podemos deixar de colocar três 

questões que são importantes, sendo a primeira porque razões não se avança 

com a restante intervenção. É uma intervenção que corresponde a um troço de 

duzentos e cinquenta metros, não tem continuidade em todo o trabalho 

associado à regularização das linhas de água na área do concelho de Loures, 

e preocupa-nos que apenas duzentos e cinquenta metros estejam hoje em 

condições de podermos avançar. Portanto, a questão que se coloca de 

imediato é quando e em que circunstâncias é que avançará o resto.  --------------  

É preciso relembrar que há uma oportunidade única que são os fundos 

comunitários que, neste momento, estão à nossa disposição, mas não 

permanecerão “ad aeternum” nessa circunstância. Portanto, é preciso 

andarmos mais depressa para que se possa aproveitar na integra o 

financiamento disponível.  -----------------------------------------------------------------------  

A segunda questão que quero colocar é como é que se formou este valor. Ou 

seja, para esta intervenção de duzentos e cinquenta metros está previsto um 

valor base de seiscentos e sessenta mil oitocentos e setenta e sete euros, 

como é que se chega a este valor?  ----------------------------------------------------------  

A terceira questão é que, sendo o valor base o valor patenteado a concurso, 

estamos seguros de que este valor está de acordo com o atual estado do 

mercado? Porque concursos que ficam desertos é o que neste momento há 

mais. Portanto, gostávamos de perceber se este valor é apenas aquele que foi 

apresentado pela equipa de projeto, ou se há a somar ao valor inicial previsto 

em projeto alguma majoração, tendo em conta a situação que se vai vivendo 

ao nível das intervenções de obras públicas. ----------------------------------------------  

Assim, gostava de ouvir o senhor Presidente, ou o senhor Vereador, sobre esta 

matéria.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Vereador, em relação à 

urgência deste primeiro lançamento quero dizer o seguinte: primeiro, desde 

que chegámos foi uma grande prioridade tomarmos conta deste processo e 

avançar com o mesmo, dentro das complexidades que tem, da morosidade e 

de todos os problemas que aconteceram nesta matéria e, finalmente, estamos 

em condições de apresentar esta primeira fase a reunião de Câmara. Esta 

primeira fase está relacionada com a questão do risco iminente de derrocadas 

do leito do rio, na zona de Frielas, junto à A8, que tem de ser intervencionada 

já. Portanto, estamos em condições de avançar com esta fase com o valor de 

seiscentos e sessenta mil oitocentos e oitenta e sete euros e sete cêntimos, 

que vai de encontro ao que está previsto no mercado. Ou seja, aquela questão 

que colocou relacionada com a obra, em termos de inflação, se poderá ficar 

deserta de candidaturas, quero dizer que tivemos o cuidado de aferir esses 

valores, temos um enquadramento jurídico e os técnicos aquando do 

lançamento do procedimento todos garantiram que essa situação está em 

conformidade para poder avançar.  -----------------------------------------------------------  

Como sabem, esta situação ficou um pouco atrasada, por isso mesmo não 

conseguimos avançar com a segunda fase da empreitada dos três lotes. Mas 

estamos em condições, até porque o tempo urge e temos de avançar com esta 

situação até junho de dois mil e vinte e três, num curto espaço de tempo, numa 

das próximas reuniões de Câmara, de poder apresentar também a segunda 

fase da empreitada a reunião de Câmara, de forma a não perdemos a 

possibilidade de avançar com este projeto que é muito importante para o 

Município.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, este avanço que estamos a ter advém do facto do Executivo trabalhar 

afincadamente. Quero deixar, também, uma palavra aos nossos técnicos, que 

têm trabalhador muito para podermos apresentar hoje este procedimento e 

podermos avançar com esta primeira fase, e preparar a segunda fase no mais 

curto espaço de tempo possível.  --------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, não consegui 

perceber completamente a explicação, que agradeço, dada pelo senhor 

Vereador Nelson Batista relativamente às razões de não se avançar com o 



 

                                                                                                                                            

70/98 

 

 

                                                                                                                                      11ª Reunião Ordinária - 2022-03-02 

restante, porque o projeto terá sido entregue na totalidade, não foi por troços e 

era isso que estava previsto.  -------------------------------------------------------------------  

De facto, tive ocasião, na minha intervenção inicial, de me referir a vicissitudes 

várias associadas à equipa de projeto. Aliás, tivemos o cuidado de, sobre essa 

matéria, informar o atual Presidente da Câmara, no momento da transição. 

Esta foi uma das questões para a qual chamámos a atenção, porque este 

processo, na nossa opinião, deveria continuar a manter uma atenção muito 

grande sobre ele porque se corria o risco, se não lhe déssemos essa atenção, 

de não estar em condições de poder vir a ser lançado, porque a equipa de 

projeto se atrasou muito mais do que era suposto.  --------------------------------------  

Portanto, a preocupação existe, eu percebo-a e conheço bem o dossiê, mas a 

questão que coloco é porque é que não se avançou com o resto.  ------------------  

Por último, e não tenciono intervir novamente, gostaria de destacar o papel 

muitíssimo importante que os técnicos do Departamento de Ambiente desta 

Câmara Municipal tiveram relativamente a este assunto. Sou testemunha do 

seu enorme empenhamento, desde início, no sentido de procurar encontrar as 

melhores soluções com a equipa externa. Tive ocasião de participar em várias 

reuniões tanto internas, como externamente, e testemunhar que da parte do 

Município houve, desde o início, um fortíssimo empenhamento no sentido de 

avançar com este processo que não teve, muitas vezes, correspondência no 

prestador de serviço externo, o que muito lamento. Mas não posso deixar de 

enaltecer a capacidade de trabalho e a empenhamento dos nossos técnicos.  --  

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: O senhor Vereador fez a 

pergunta e deu a resposta, quando se referiu à equipa projetista em responder 

atempadamente. Foi isso mesmo que aconteceu. Quando chegámos pegámos 

logo no processo, como o senhor sabe já falámos desta matéria logo numa das 

primeiras reuniões de Câmara, conjuntamente com os técnicos e ficámos 

diariamente a falar com o projetista. Portanto, finalmente conseguimos 

apresentar esta primeira fase, mas o senhor Vereador também sabe o tempo 

que se esteve à espera para se obterem os pareceres legais, que foi uma fase 

de tempo bastante alargada e difícil.  ---------------------------------------------------------  
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Perante tudo isto quero dizer-lhe que fizemos um trabalho muito árduo, atento 

e quase diário nesta matéria, de forma a que esta situação avançasse o mais 

rapidamente possível e a segunda fase irá avançar muito brevemente, mas não 

está ainda em condições de avançar.  -------------------------------------------------------  

É necessária e urgente avançar com esta primeira fase e, respondendo à sua 

questão, o projetista não conseguiu, em tempo útil, terminar tudo. Conseguiu, 

finalmente, terminar esta primeira fase e estamos, neste momento, a 

pressionar para que termine o restante para que possa ser apresentado a 

Reunião de Câmara o mais brevemente possível.  ---------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO SR. VEREADOR BRUNO 

NUNES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 104/2022- SUBSCRITA 

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

FINAL, A ADJUDICAÇÃO NOS LOTES 1 E 2 E A MINUTA DO CONTRATO; - 

A NÃO ADJUDICAÇÃO COM A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA DECISÃO 

DE CONTRATAR, NOS LOTES 3 E 4; - A DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DOS  SIMAR DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022; - 

REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, POR LOTES, PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, OS SIMAR - 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNÍCIPIOS DE LOURES E ODIVELAS, A GESLOURES - GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA E A LOURES PARQUE 

- EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, EM, UNIPESSOAL, LDA 

(PROC º Nº 54.796/DCA/2021) ----------------------------------------------------------------  

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

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

A. Que na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures no 

que à entidade adjudicante Município de Loures diz respeito, pela 

Câmara Municipal de Loures e pela Câmara Municipal de Odivelas no 
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que aos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) diz respeito, pela Gesloures – 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e pela Loures 

Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. Unipessoal, Lda., 

foi lançado o concurso público, em agrupamento de entidades 

adjudicantes, concurso desenvolvido sob o n.º de processo 

54796/DCA/2021, com vista à celebração de contratos para “Aquisição 

de energia elétrica nos regimes média tensão (MT), baixa tensão 

especial (BTE), baixa tensão normal (BTN) e baixa tensão normal para 

iluminação pública (BTN-IP), por lotes, para o Município de Loures, 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de 

Loures e Odivelas (SIMAR), Gesloures – Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e Loures Parque – Empresa Municipal 

de Estacionamento, E.M., Unipessoal Lda.” , pelo período inicial de 9 

(nove) meses, com início de produção de efeitos a 01 de abril de 2022, 

renovável por períodos iguais e sucessivos de 12 (doze) meses, até um 

período máximo de vigência de 33 (trinta e três) meses;   --------------------     

B. Que, tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri 

do procedimento elaborou o Relatório Preliminar com análise, avaliação 

e ordenação das propostas apresentadas pelos concorrentes, tendo-o 

submetido a audiência prévia com concessão de prazo que também já 

decorreu, não tendo sido apresentadas quaisquer observações por parte 

dos concorrentes; -------------------------------------------------------------------------  

C. Que, entretanto, o júri elaborou o Relatório Final (que se anexa sob o n.º 

1), e que cabe submeter à Câmara Municipal de Loures, órgão 

competente para a decisão de contratar no que respeita à entidade 

adjudicante Município de Loures, com vista à aprovação do mesmo, 

relatório esse que, relativamente ao  Lote 1 (regime MT - Média 

Tensão), conclui pela ordenação da proposta da concorrente “Acciona 

Green Energy Developments S.L. - Sucursal em Portugal” no 1.º lugar, 

com o preço global de €2.121.648,24 (dois milhões, cento e vinte e um 

mil, seiscentos e quarenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos) para o 

período de vigência global de 33 meses e relativamente ao Lote 2 
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(regime BTE (Baixa Tensão Especial), conclui, também, pela ordenação 

em 1.º lugar da proposta da concorrente “Acciona Green Energy 

Developments S.L. - Sucursal em Portugal”, com o preço global de 

€6.010.402,94 (seis milhões, dez mil quatrocentos e dois euros e 

noventa e quatro cêntimos) para o período de vigência global de 33 

meses; ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. O referido preço da proposta da concorrente “Acciona Green Energy 

Developments S.L. - Sucursal em Portugal” no montante global de 

€2.121.648,24 (dois milhões, cento e vinte e um mil, seiscentos e 

quarenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos) para o Lote 1 (regime 

MT - Média Tensão), decorre da soma das seguintes componentes de 

preço a suportar por entidade adjudicante:  ---------------------------------------  

MUNICÍPIO DE LOURES - €261.550,63 (duzentos e sessenta e um mil, 

quinhentos e cinquenta euros e sessenta e três cêntimos); -------------------  

SIMAR - €1.467.057,63 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, 

cinquenta e sete euros e sessenta e três cêntimos); ----------------------------  

GESLOURES - €393.039,98 (trezentos e noventa e três mil, trinta e 

nove euros e noventa e oito cêntimos); ---------------------------------------------  

E. Por seu turno, o atrás referido preço da proposta da concorrente 

“Acciona Green Energy Developments S.L. - Sucursal em Portugal” no 

montante global de €6.010.402,94 (seis milhões, dez mil quatrocentos e 

dois euros e noventa e quatro cêntimos) para o Lote 2 (regime BTE 

(Baixa Tensão Especial), decorre da soma das seguintes componentes 

de preço a suportar por entidade adjudicante:  -----------------------------------  

MUNICÍPIO DE LOURES - €2.945.784,77 (dois milhões, novecentos e 

quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro euros e setenta e 

sete cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------  

SIMAR - €2.457.559,10 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete 

mil quinhentos, cinquenta e nove euros e dez cêntimos); ---------------------  

GESLOURES - €562.040,88 (quinhentos e sessenta e dois mil, quarenta 

euros e oitenta e oito cêntimos); ------------------------------------------------------  

LOURES PARQUE - €45.018,19 (quarenta e cinco mil e dezoito euros e 

dezanove cêntimos); ---------------------------------------------------------------------  
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F.  A referida componente de despesa para o Município de Loures, 

respeitante ao Lote 1 (regime MT - Média Tensão), no montante de 

€261.550,63 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta 

euros e sessenta e três cêntimos) é apenas atinente à componente de 

despesa sujeita à concorrência, isto é, ao fornecimento de energia, pelo 

que, considerando todas as parcelas de preço relativas a Componentes 

de Acesso às Redes, outras parcelas de preço tarifadas nos termos da 

legislação e regulamentação aplicáveis, bem como considerando taxas e 

impostos legalmente obrigatórios, como é o caso da contribuição 

audiovisual, do imposto especial de consumo de eletricidade, e do IVA, a 

despesa global do Município a suportar neste Lote 1, será na ordem dos 

€336.975,80 (trezentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e cinco 

euros  e oitenta cêntimos);   ------------------------------------------------------------  

G. Por seu turno, a componente de despesa para o Município de Loures, 

respeitante ao Lote 2 (regime BTE (Baixa Tensão Especial), no 

montante de €2.945.784,77 (dois milhões, novecentos e quarenta e 

cinco mil, setecentos e oitenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), 

é, também ela, apenas atinente à componente de despesa sujeita à 

concorrência, pelo que, considerando todas as parcelas de preço  não 

sujeitas à concorrência identificadas no considerando F. anterior, a 

despesa global do Município a suportar neste Lote 2, será na ordem dos 

€4.097.061,00 (quatro milhões, noventa e sete mil e sessenta e um 

euros); ----------------------------------------------------------------------------------------  

H. Quanto ao Lote 3 - Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal) e ao 

Lote 4 - Energia no regime BTN-IP (Baixa Tensão Normal para 

Iluminação Pública), evidencia-se que o júri, no Relatório Final, propõe a 

exclusão da única proposta apresentada em cada um dos lotes, pela 

concorrente EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A., com 

fundamento no disposto nos números 3 e 10, da cláusula 16.ª do 

Programa do Concurso e no n.º 2 da cláusula 9.ª do Caderno de 

Encargos, porquanto as entidades adjudicantes determinaram não 

serem aceitáveis quaisquer preços propostos para os ditos Lotes 3 e 4, 

que fossem superiores aos preços estabelecidos pela ERSE para o 
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mercado regulado para a mesma tipologia de energia da dos referidos 

lotes, à data de 16 de dezembro de 2021, sob pena de, sendo os preços 

propostos superiores aos da ERSE, as propostas serem excluídas e ser 

tomada uma decisão de não adjudicação nesses lotes pelas entidades 

adjudicantes. Ora, o júri constatou, conforme se evidencia no Anexo A 

que integra o Relatório Preliminar, que qualquer uma das propostas para 

os lotes aqui em causa eram muito superiores aos preços estabelecidos 

pela ERSE para o mercado regulado para a mesma tipologia de energia, 

daí a conclusão pela proposta de exclusão das propostas apresentadas 

para os Lotes 3 e 4 e, consequentemente, a inexistência de propostas 

admitidas para tais lotes, o que implica uma decisão de não adjudicação 

e determina a revogação da decisão de contratar nesses lotes; -------------  

I.    Adjudicada que seja a proposta da concorrente ordenada em 1.º lugar, 

nos lotes 1 e 2, se mostra necessária a aprovação, por parte da Câmara 

Municipal, do respetivo projeto de minuta dos contratos a celebrar 

(minuta essa que se anexa sob o n.º 2); --------------------------------------------  

Considerando ainda: ------------------------------------------------------------------------------  

J. Que importa que a Câmara Municipal de Loures, no que à entidade 

adjudicante SIMAR diz respeito, aprove a deliberação tomada pelo 

Conselho de Administração dos SIMAR, na sua reunião datada de 24 de 

fevereiro de 2022, deliberação essa que aprovou o Relatório Final e a 

minuta dos contratos (deliberação que se anexa sob o n.º 3); ---------------  

Tenho a honra de propor, ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, no âmbito do concurso público 

desenvolvido sob o n.º de processo 54796/DCA/2021, com vista à celebração 

de contratos para “Aquisição de energia elétrica nos regimes média tensão 

(MT), baixa tensão especial (BTE), baixa tensão normal (BTN) e baixa tensão 

normal para iluminação pública (BTN-IP), por lotes, para o Município de Loures, 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures 

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

Unipessoal, Lda. e Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, 

E.M., Unipessoal Lda.”, e com fundamento no disposto na alínea dd), do 

número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 
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números 3 e 4 do artigo 148.º, bem como nos artigos 73.º, 76.º, 79.º, 80.º e 

números 1, 3 e 4 do artigo 98.º e números 3 e 4 do artigo 148.º, todos do 

Código dos Contratos Públicos, na sua versão atual, delibere aprovar: ------------  

1 - O Relatório Final, com a inerente aprovação da decisão de adjudicação da 

proposta ordenada em primeiro lugar, nos Lotes 1 e 2 do procedimento, em 

ambos os casos a proposta da concorrente “Acciona Green Energy 

Developments S.L. - Sucursal em Portugal”;  ----------------------------------------------  

2- O projeto de minuta dos contratos a celebrar entre o Município de Loures, 

com as demais entidades adjudicantes, e a entidade adjudicatária “Acciona 

Green Energy Developments S.L. - Sucursal em Portugal”; ---------------------------  

3- A não adjudicação, com a consequente revogação da decisão de contratar, 

nos Lotes 3 e 4 do procedimento; -------------------------------------------------------------  

4- A deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 

reunião datada de 24 de fevereiro de 2022, que aprovou o Relatório Final e a 

minuta dos contratos, no que à entidade adjudicante SIMAR diz respeito; (…)” -  

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, quero deixar 

uma nota de preocupação relativamente a esta matéria, particularmente com 

os custos energéticos que neste momento já existem porque, relativamente ao 

lote um e ao lote dois, se fossemos para o mercado não regulado seria 

complicado, temos uma proposta da EDP enorme.  --------------------------------------  

Quanto ao lote três e quatro, vamos entrar num consórcio mais abrangente, do 

ponto de vista dos Municípios, para que consigamos ultrapassar o custo 

energético e a sua subida exponencial.  -----------------------------------------------------  

Neste caso, em concreto, vamos ter um encargo, neste ano, superior a um 

ponto três milhões de euros como custo adicional só no que respeita a esta 

matéria, o que nos deve preocupar a todos. Não está aqui em causa a 

interrupção da mesma, mas os custos e o próprio mercado está a reagir de 

uma forma que se pode tornar insuportável para os Municípios, em particular. 

Já dei nota desta preocupação e por isso temos de nos juntar, para que, em 
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consórcio, consigamos ganhar escala e ultrapassar os preços muito elevados, 

que são alarmantes.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  --------------------------------------------------------------------  

NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO O SR. VEREADOR BRUNO NUNES ---------  

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 105/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

REFERENTE ÀS DESPESAS COM LINHAS TELEFÓNICAS – 1º TRIMESTRE 

2022----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Cabe ao Município, no âmbito do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

assegurar a construção e apetrechamento dos equipamentos educativos; ----   

B. Desde há alguns anos que o Município tem vindo a transferir a verba 

correspondente à taxa fixa de telefones das escolas do 1º ciclo e jardins de 

infância para os Agrupamentos de Escolas;  -------------------------------------------  

C. A transferência tem  como critérios a verba relativa a uma linha telefónica no 

valor de €15,54 mensal acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, tendo por 

referência o valor da Portugal Telecom, a verba relativa a uma linha RDIS 

(acesso básico) no valor de €35,54 mensal acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, tendo por referência o valor da Portugal Telecom, a verba relativa a 

uma linha telefónica para os elevadores instalados nos Centros Escolares e 

a verba correspondente a uma linha telefónica para os alarmes. -----------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas, referente 

às despesas com linhas telefónicas do primeiro trimestre do ano de 2022, nos 

moldes previstos na Informação n.º 73/DE-DIPE/PP (E/22602/2022), que se 

encontra em anexo e faz parte integrante da presente proposta. (…)” --------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO SR. VEREADOR BRUNO 

NUNES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 106/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O APOIO 

FINANCEIRO ÀS ENTIDADES ADERENTES AO CARNAVAL INFANTIL 2022 -  

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

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

A. No âmbito do plano de atividades do Departamento de Educação está 

prevista a comemoração do Carnaval Infantil; ------------------------------------------  

B. Nos anos transatos a organização do desfile infantil tem sido articulada com 

a Associação de Carnaval de Loures e Juntas de Freguesia; ---------------------  

C. Este ano, devido ao contexto pandémico, verifica-se a prevalência na 

realização de pequenos desfiles em contexto escolar; -------------------------------  

D. Após auscultação aos Agrupamentos de Escolas e IPSS concelhias, e à 

semelhança de anos anteriores, pretende-se apoiar financeiramente a 

aquisição de materiais que visam a execução de fatos, máscaras e adereços 

a utilizar nos desfiles pelas crianças/alunos. --------------------------------------------  

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 nos 
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desfiles,  nos moldes previstos na Informação nº 28/DISE/MLS (E/25875/2022), 

que se encontra em anexo e faz parte integrante da presente proposta. (…)” ----  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, queremos 

saudar todos os agrupamentos e todos os participantes no Carnaval Infantil 

deste ano. Felizmente já foi possível avançar com esta iniciativa, ainda que em 

moldes diferentes dos anos pré pandemia, e esperamos que no próximo ano 

letivo se possa retomar o grande Carnaval Infantil no nosso concelho, e que os 

agrupamentos e as instituições que participavam, na altura, possam voltar a 

participar. Já houve o retorno de alguns agrupamentos, mas ainda não estão 

todos como no passado, mas estou certo que no próximo ano tal poderá 

acontecer. É esse o nosso desejo.  -----------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Aproveito para dizer que esta 

iniciativa foi alvo de uma preparação, em que eu próprio tive oportunidade de 

falar com todos os diretores dos agrupamentos escolares do nosso concelho, 

dando nota das circunstâncias ainda extraordinárias para se desenrolar e para 

se desenvolver esta iniciativa do Carnaval Infantil. ---------------------------------------   

Aquilo que foi conversado vem na sequência da decisão anterior que a 

Associação de Carnaval de Loures tomou, quer com a Câmara Municipal, quer 

com a Junta de Freguesia de Loures, em não fazer o tradicional desfile do 

Carnaval no nosso concelho.  ------------------------------------------------------------------  

Portanto, tivemos que nos reinventar com a questão do trem elétrico e com um 

conjunto de outras iniciativas e, desde já, aproveito para agradecer a 

capacidade que a Associação de Carnaval de Loures teve em se reinventar e 

manter viva esta tradição. Tive oportunidade de ser um dos foliões nestes dias 

muito dinâmicos no nosso concelho, e pude presenciar a capacidade que a 

Associação de Carnaval de Loures teve, bem como todos os grupos que fazem 

parte do Carnaval e que tradicionalmente fazem o seu desfile na Freguesia de 

Loures. Quero deixar uma nota muito particular de agradecimento a todos eles 
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e à Associação do Carnaval de Loures, por terem tido a capacidade de se 

reinventar e manterem viva, da forma como mantiveram, a tradição no nosso 

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

Aproveito, também, para deixar uma palavra de enorme agradecimento a todos 

os trabalhadores da Câmara Municipal que se envolveram de forma direta e 

indireta na realização desta iniciativa do Carnaval de Loures, bem como ao 

senhor Vereador Vasco Touguinha, como responsável pela forma como foi 

organizado e liderado. Este agradecimento e o reconhecimento aos 

trabalhadores da Câmara é mais que justo porque, de facto, se 

disponibilizaram com o seu profissionalismo e dedicação para que o Carnaval 

se pudesse realizar da forma como foi e com o sucesso que teve.  -----------------  

Relativamente ao Carnaval Infantil, como referi, tive oportunidade de falar com 

todos os agrupamentos, na sequência da decisão da Associação do Carnaval 

de Loures de suspender o tradicional desfile de Carnaval em Loures. Portanto, 

dei essa nota às diversas escolas do concelho, dando liberdade à escola 

mediante a autonomia que tem, de querer, ou não, participar no Carnaval 

dentro ou fora do lote escolar.  -----------------------------------------------------------------  

Agradeço, também, ao Departamento de Educação, aos seus técnicos e 

trabalhadores que se envolveram de uma forma muito direta em toda esta 

organização. Na segunda-feira tive oportunidade de visitar um conjunto de 

escolas e assistir, presencialmente, a vários desfiles que aconteceram em 

diversas escolas do nosso concelho e ao esforço da comunidade educativa, o 

corpo docente e não docente, dos pais, das associações de pais e da Câmara 

para que, dentro destas circunstâncias atípicas, conseguirem desenvolver e 

manter esse desfile de carnaval.  Não nos moldes tradicionais, porque a 

situação pandémica não o permitia, mas foi a escola que decidiu, dentro da 

autonomia que tem, de querer ou não participar dentro destes moldes. É 

importante que se diga isto. Como também é importante dizer que a Câmara 

transmitiu, a todas as escolas, que mantinha os apoios financeiros a todos 

aqueles que quisessem fazer esse desfile.  ------------------------------------------------  

Portanto, é neste sentido que fazemos esta transferência de verbas para todas 

as escolas que quiseram fazer, limitado à escola, o seu desfile. ---------------------  
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Assim, termino da forma como iniciei esta intervenção, agradecendo de forma 

muito sentida e profunda a toda a comunidade educativa do nosso concelho 

que, mesmo nestas circunstâncias ainda atípicas, conseguiram manter a 

“chama” do carnaval nas nossas crianças. -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, a minha 

intervenção é para nos associarmos aos seus votos de congratulação com o 

trabalho realizado pela Associação do Carnaval de Loures. Também tive a 

oportunidade de assistir, tanto no domingo como na terça-feira, à felicidade de 

todos aqueles que puderam participar, ainda que de forma não normal, e 

também das populações que puderam assistir ao desfile que foi possível 

realizar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, quero dizer que o nosso concelho tem o espírito do carnaval dentro 

dele e, com certeza, no próximo ano será possível fazer aquilo que queríamos 

ter feito nos últimos dois anos. Esperamos que tal possa ocorrer, e que 

possamos ter um grande carnaval no ano de dois mil e vinte e três.  ---------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO SR. VEREADOR BRUNO 

NUNES  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 107/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

NO ÂMBITO DO “PROJETO OFICINA DO CANTE ALENTEJANO”  ---------------  

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

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

A. O “Projeto Oficina do Cante Alentejano” é uma parceria entre o 

Município de Loures, o Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro e a 

Liga dos Amigos da Mina de São Domingos; -------------------------------------  

B. O “Projeto Oficina do Cante Alentejano” teve início no ano letivo 

2017/2018 e destina-se aos alunos do 2º ciclo da EB Bartolomeu Dias; --  
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C. As entidades envolvidas mantêm o interesse na continuidade do projeto;  

D. O projeto conta com a participação de 20 alunos e é desenvolvido 

através de um ensaio semanal efetuado por dois técnicos, a 

coordenadora e o ensaiador do projeto; --------------------------------------------  

E. No ano letivo 2021/2022 o projeto terá início no segundo período letivo; 

F. É competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva ou outra de interesse para o 

município. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea u) 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - Aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Loures, a 

Liga dos Amigos da Mina de São Domingos e o Agrupamento de Escolas 

Eduardo Gageiro; ----------------------------------------------------------------------------------  

2 – Aprovar a transferência da verba para a Liga dos Amigos da Mina de São 

Domingos, no valor de 7.750,00€ (sete mil setecentos e cinquenta euros), nos 

moldes previstos na informação n.º 3/DISE/MLS (E/2730/2022), que se 

encontra em anexo e que faz parte integrante da presente proposta. (…)” --------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, 

congratulamo-nos com esta proposta que está a ser apresentada, e é com 

satisfação que a iremos acompanhar.  -------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Também é com redobrado prazer 

que apresento esta proposta, como alentejano que não sou porque não nasci 

lá, mas com família alentejana, particularmente os meus avós. ----------------------  

Mas, este é um bom projeto que se desenvolve nas escolas com o “Cante 

Alentejano” como Património Imaterial da Humanidade que é, e é importante 
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que se mantenha. Por isso, da nossa parte podem crer que vai ser melhorado e 

cada vez mais incentivado.  ---------------------------------------------------------------------  

Quero deixar, também, uma palavra de apreço à Liga dos Amigos da Mina de 

São Domingos pelo trabalho que têm de parceria com a Câmara Municipal de 

Loures, no desenvolvimento desta iniciativa juntamente com as nossas 

escolas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO SR. VEREADOR BRUNO 

NUNES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: A Coligação Democrática 

Unitária votou favoravelmente esta proposta, tal como fizemos no passado. 

Assim, congratulamo-nos pelo facto desta proposta, desta vez, ter sido 

aprovada por unanimidade, ao contrário do que aconteceu no passado.  ---------   

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

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

 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 108/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DO CINE-

TEATRO DE LOURES, AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ AFONSO --  

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

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

A. Em 17 de setembro de 2021, foi solicitado, pelo Agrupamento de Escolas 

José Afonso, a cedência do Cineteatro de Loures para acolher uma 

apresentação de uma companhia de teatro promovida por aquele 

Agrupamento; --------------------------------------------------------------------------------  

B. O Cineteatro de Loures foi utlizado por 10 horas e trinta minutos, no dia 3 

de novembro de 2021; ---------------------------------------------------------------------  

C. De acordo com o n.º 21 da Tabela de Tarifas do Município de Loures, o 

valor da utilização do referido equipamento, para as Escolas da Rede 
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Pública do Concelho, é de 5,50€/hora, e período diurno e até às 19h (o 

valor inclui IVA à taxa legal em vigor); ------------------------------------------------  

D. O Agrupamento de Escolas José Afonso solicitou a isenção de 

pagamento pela utilização supra indicada. ------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto pela alínea u) 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, delibere aprovar a isenção do pagamento da tarifa 

correspondente à utilização do Cineteatro de Loures, pelo Agrupamento de 

Escolas José Afonso, no valor de 57,75 € (cinquenta e sete euros e setenta e 

cinco cêntimos). (…) ” -----------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO SR. VEREADOR BRUNO 

NUNES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 68/2022- SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A REABILITAÇÃO DO 

BAIRRO MUNICIPAL DOS TERRAÇOS DA PONTE, SACAVÉM – LOTES 66 A 

85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA EM ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 109/2022- 

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

ABERTURA E SUBMISSÃO A AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS DO 

PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE “MONUMENTO DE INTERESSE 

MUNICIPAL” DO EDIFÍCIO DA MERCEARIA SANTANA DE SACAVÉM; -  

ENVIO DE OFICIO À DIREÇÃO GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL 

PRESTANDO CONHECIMENTO DO INICÍO DO PROCEDIMENTO ---------------  
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“Considerando:--------------------------------------------------------------------------------------  

A. A história da Mercearia Santana remonta aos anos oitenta do século XIX. O 

edifício onde se instalou a mercearia, com os seus estuques policromos nas 

paredes e, tetos em gesso, destaca-se ainda, no contexto urbano do núcleo 

antigo de Sacavém, pela sua fachada revestida a azulejo de Sacavém e 

elementos decorativos de inspiração art déco; ----------------------------------------  

B. A forte carga simbólica e a elevada relevância na memória coletiva da 

população da cidade e do município está também associada ao vasto 

espólio da Mercearia Santana, nomeadamente mobiliário e recheio, que 

foram objeto de um longo processo de inventariação por parte dos técnicos 

do Município, do qual resultaram cerca de 400 fichas de inventário; ------------  

C. Entre este espólio encontram-se, a título de exemplo, depósitos de azeite, 

um moinho de café de grandes dimensões, máquinas registadoras antigas e 

todo o género de instrumentos de medição e peso; ---------------------------------  

D. O n.º 6 do capítulo 15º da Lei n.º 107/2001 define: “Consideram-se de 

interesse municipal os bens cuja proteção e valorização, no todo ou em 

parte, representem um valor cultural de significado predominante para um 

determinado município”; ---------------------------------------------------------------------  

E. De entre os Critérios genéricos de apreciação definidos no art.º 17º do 

mesmo diploma, considera-se que poderá a Mercearia Santana ser 

enquadrável nos seguintes critérios: e) O valor estético, técnico ou material 

intrínseco do bem; f) A conceção arquitetónica, urbanística e paisagística; g) 

A extensão do bem e o que nela se reflete do ponto de vista da memória 

coletiva; -------------------------------------------------------------------------------------------  

F. A classificação de “monumento de interesse municipal” permite uma maior 

proteção em operações urbanísticas futuras, quer por efeito do disposto nos 

artigos 151º e 154º do Regulamento do PDM, quer pela aplicação do 

Regime Juridico da Lei de Bases de Proteção do Património Cultural (Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro); --------------------------------------------------------------  

G. O conteúdo das informações dos serviços e do Sr. Diretor do Departamento 

do DPGU que propõem esta classificação, atentos aos documentos sob 

registo informático n.º E/119514/2015; --------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor que: ------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea t) do n.º 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 25º e 57º 

do D.L. 309/2009, de 23 de outubro e artigos 25º e 27º da Lei n.º 107/2001, de 

8 de setembro: --------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovar a abertura do procedimento e a submissão a audiência de 

interessados, da classificação de “Monumento de Interesse Municipal” ao 

Edifício da Mercearia Santana de Sacavém, sito na Rua Almirante Reis N.º 41-

43 – Sacavém; --------------------------------------------------------------------------------------  

Remeter à Direção Geral de Património Cultural um ofício dando conhecimento 

da decisão de abertura de procedimento. ---------------------------------------------------  

Após conclusão do procedimento, o imóvel deve ser integrado na listagem do 

Anexo I do Regulamento do PDM de Loures e nas Cartas de Estrutura 

Patrimonial e Condicionantes. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, quero realçar 

a importância desta classificação como “Monumento de Interesse Municipal”. 

Congratulamo-nos com esta iniciativa, que é um trabalho no sentido de 

valorizar aquele património que é, aliás, propriedade privada, e que começou a 

partir do Departamento de Cultura Desporto e Juventude da Câmara Municipal. 

Foi graças ao trabalho empenhado dos técnicos da cultura que foi possível 

valorizar e pô-lo à disposição da população, sempre em articulação com o 

privado que foi, também, muito importante e inexcedível nesse esforço.  ----------  

Ainda bem que se dá mais um passo, desta vez junto da Direção Geral do 

Património Cultural, para que se consolide este património como património 

que pertence ao concelho de Loures no seu todo. Portanto, congratulamo-nos 

com a iniciativa e espero que a Direção Geral do Património Cultural seja mais 

célere neste processo de classificação do que foi noutros, no passado recente 

no concelho, como foi o caso de Bucelas, onde primou pelo tratamento muito 

lento de um conjunto de questões da maior importância.  ------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO SR. VEREADOR BRUNO 

NUNES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 88/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR A 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ADESÃO AO NOVO PROGRAMA 

EXCECIONAL DE APOIO ÀS EMPRESAS AFETADAS DIRETAMENTE PELA 

OBRA DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA RIBEIRA 

DO PRIOR VELHO E CONTROLO DE CHEIAS NA BAIXA DE SACAVÉM  ------        

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA EM ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 110/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

O ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES E A ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA ------------------------------------------  

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

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

A. A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou as medidas para a criação 

de uma rede de centros de recolha oficial (CRO) de animais e para a 

modernização dos serviços municipais de veterinária, determinando a 

proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da 

população, privilegiando a esterilização; -------------------------------------------  

B. Para o efeito, a Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, veio fixar as 

condições e normas técnicas a que devem obedecer os programas de 

controlo das populações errantes de animais de companhia, 

nomeadamente os programas de captura, esterilização e devolução de 

gatos (CED), e o funcionamento dos centros de recolha oficial;  ------------  
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C. A este nível, cabe aos centros de recolha oficial promover a esterilização 

dos animais errantes, nomeadamente através de campanhas de 

esterilização, bem como promover ações de sensibilização para os 

benefícios da esterilização de animais não destinados à criação junto da 

população; ----------------------------------------------------------------------------------  

D. Estas campanhas e ações devem, sempre que possível, incluir a 

colaboração do movimento associativo e das organizações não-

governamentais de ambiente e de proteção animal; ----------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto pelas alíneas o) e u), 

do nº1, do art.º 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovar a celebração do 

Acordo de Colaboração entre o Município de Loures e a Animais de Rua, com 

vista ao aumento da capacidade de execução do Programa CED (Captura, 

Esterilização e Devolução de gatos errantes), nos termos da minuta que se 

anexa. (…)”  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, quero colocar 

uma questão e fazer um reparo. A questão é que nos está a ser proposto a 

celebração de um acordo de colaboração com uma associação denominada 

Animais de Rua e tanto quanto a minha memória alcança, e peço desculpa se 

não estiver a ser correto na apreciação, mas numa pesquisa rápida penso não 

tínhamos anterior protocolo com esta entidade. Tínhamos com uma outra 

entidade com o objeto igual a este, concretamente, a Associação Anonimais. 

Assim, questiono: este protocolo substitui o anterior, ou soma-se ao anterior? 

No caso de se somar ao anterior pergunto se a Associação Anonimais não 

tinha condições para alargar o âmbito da intervenção, e porque é que vamos 

optar por ter outra associação a fazer o mesmo.  -----------------------------------------  

O reparo é porque não foram distribuídos os estatutos desta associação, que 

são mencionados na proposta de deliberação, mas não a acompanham. O que 
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nos impede, de facto, de ter uma ideia clara sobre que associação é esta, quais 

são os seus objetivos e como é que vai funcionar. Penso que era prudente 

manter a proposta em Ordem do Dia, e distribuir este documento para 

percebermos de quem é que estamos a falar.  --------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Senhor Presidente, houve a 

necessidade de celebrar este acordo de colaboração para o programa “captura, 

esterilização e devolução de gatos”. Não sei se está lembrado, mas numa 

Assembleia Municipal foi levantada essa questão, porque a associação que 

estava protocolada decidiu fazer a denúncia do contrato. Portanto, estamos 

naquele hiato de tempo de sessenta dias em que ainda estão a cumprir a 

execução do contrato após a denúncia, mas, e muito bem, prontamente os 

serviços da Divisão de Veterinário acautelaram para que não chegássemos ao 

final e não tivéssemos uma solução.  ---------------------------------------------------------  

Assim, os serviços encontraram uma associação com mais histórico, a 

Associação Animais de Rua, que visa a execução deste programa.  ---------------  

Quanto aos estatutos irei solicitar para que sejam enviados, mas não me 

parece que obstem à votação em reunião de Câmara.  ---------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, agradeço a 

explicação do senhor Vereador e estamos na disponibilidade de votar hoje este 

processo, mas pedimos que nos façam chegar os estatutos que são 

fundamentais para percebermos quem é a entidade.  -----------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO SR. VEREADOR BRUNO 

NUNES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 111/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

O ACORDO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
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LOURES E A ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DE LOURES, E A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS --------------------------------------------------------------  

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

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

A - O Carnaval Saloio de Loures, que no ano de 2022, irá realizar-se entre os 

dias 26 de fevereiro e 1 de março, é um evento de enorme importância e com 

longa tradição entre os munícipes de Loures, demonstrativo da relevância 

cultural do Município e que, pelas suas características, tem a capacidade de 

atrair um elevado número de visitantes, provenientes dos mais diversos pontos 

do país, e que contribui para a promoção e dinamização do turismo da região; -   

B – Ainda que este não se realize, em 2022, nos moldes habituais, existe um 

conjunto de iniciativas dinamizadas pela ACL para assinalar a data; ---------------  

C - A Câmara Municipal de Loures, tem colaborado em parceria com a 

Associação do Carnaval de Loures, associação esta responsável pela 

promoção, organização e realização do evento, por forma a aumentar todas as 

potencialidades resultantes da realização deste; ------------------------------------------  

D - A promoção, organização e realização de tal evento implica um conjunto de 

despesas, às quais a Associação do Carnaval de Loures não se encontra em 

condições de fazer face por si só, cabendo ao Município de Loures, no âmbito 

do Acordo, comparticipar nos custos inerentes mediante atribuição de subsídio; 

E - Tal evento implica também a existência de diversas atividades a ele 

inerentes, entre elas, os Bailes e o Enterro do Entrudo pela entidade 

responsável pela organização e realização do evento, às quais é aplicável o 

Regulamento de Taxas do Município de Loures; ------------------------------------------  

F – Complementarmente à organização do Carnaval Saloio de Loures, que a 

Associação do Carnaval de Loures também organiza eventos tais como o 

Arraial Saloio e a Noite de Fados como forma de angariação de receitas, os 

quais exigem um planeamento atempado, bem como diversos apoios da 

Câmara Municipal de Loures para a sua concretização; --------------------------------  

G - Compete à Câmara Municipal, no âmbito das suas atribuições, deliberar 

apoiar ou comparticipar no apoio a atividades de interesse social, cultural e 

recreativa, entre outras, podendo esse apoio traduzir-se na atribuição de 

subsídios e na isenção do pagamento de taxas. ------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor que: ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 

do artigo 33.º conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação: ----------------------------  

1.   Aprovar a celebração do Acordo de Cooperação entre o Município de 

Loures e a Associação de Carnaval de Loures, nos termos constantes da 

minuta em anexo à presente proposta deliberativa; --------------------------------------  

2.    Aprovar a realização da transferência do montante de 52.500.00€ 

(cinquenta e dois mil e quinhentos euros) a favor da Associação do Carnaval 

de Loures, contribuinte nº 504 998 870, para comparticipação nas despesas de 

promoção, organização e realização do evento Carnaval Saloio de Loures 

2022. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR VASCO TOUGUINHA: Senhor Presidente, cumpre-

me fazer neste ponto um especial agradecimento à Associação de Carnaval de 

Loures, a todos os grupos foliões e voluntários que participaram nesta iniciativa 

que termina hoje.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Conforme já foi dito, não foi um ano normal. Mas dentro daquilo que era 

possível fazer, penso que estão todos de parabéns. Estão de parabéns estas 

entidades que referi, bem como os funcionários municipais que ajudaram em 

tudo aquilo que puderam, e não foi apensa um serviço, foi transversal à 

Câmara Municipal, porque todos participaram e todos ajudaram.  -------------------  

Portanto, não tendo sido aquilo que será, certamente, no próximo ano, já foi 

muito bom. Conseguimos alguma notoriedade nacional, com presença em 

órgãos de comunicação e estamos todos de parabéns. Isto já é o sentir da 

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, 

acompanhamos a saudação à Associação de Carnaval de Loures e a todos 

aqueles que participaram no Carnaval de dois mil e vinte e dois.  -------------------  



 

                                                                                                                                            

92/98 

 

 

                                                                                                                                      11ª Reunião Ordinária - 2022-03-02 

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Essa saudação já foi feita no ponto 

anterior e, obviamente, toda a Câmara reconhece o trabalho e o mérito de 

todos os que participaram na realização deste Carnaval, nas condições em que 

ele foi realizado.  -----------------------------------------------------------------------------------   

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO SR. VEREADOR BRUNO 

NUNES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

    PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 112/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

A ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO, A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO, DE 

MONOGRAFIAS PARA INTEGRAR O ACERVO DA UNIDADE DE 

BIBLIOTECAS E LEITURA PÚBLICA --------------------------------------------------------  

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

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

A. Os Municípios têm atribuições nos domínios do património e da cultura 

(alínea e), nº 2 do artigo 23° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual), incumbindo-lhes o conhecimento, estudo, 

proteção, valorização e divulgação do património cultural (nº 3 do artigo 3º 

da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro); -------------------------------------------------  

B. Foi manifestada a vontade, pelo Sr. Paulo Pereira, de doação ao Município 

de 24 (vinte e quatro) monografias, de que é proprietário, para integração no 

acervo da Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública, nos termos descritos no 

documento registado sob o webdoc nº E/5699/2022; --------------------------------  

C. A Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública, deu parecer favorável à 

incorporação das obras no seu acervo.  -------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. j) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a aceitação, a benefício de inventário, da doação das obras 

indicadas no documento anexo, registado em webdoc sob o nº E/5699/2024, às 
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quais foi atribuído, o valor estimado de 352,50€ (trezentos e cinquenta e dois 

euros e cinquenta cêntimos). (…)” ------------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, já não é a 

primeira vez que chamamos a atenção para este facto, e não posso deixar de o 

fazer de novo, porque me parece que o processo não está convenientemente 

instruído. Em primeiro lugar falta a lista das obras que se pretende integrar no 

acervo, não há uma valoração das mesmas, porque ao não haver lista não é 

possível valorizar aquilo que não se conhece e penso que faltará parte do 

parecer dos serviços. Há uma alusão ligeira nos “webdoc’s” que são 

reproduzidos em anexo à proposta de integração, mas não há um parecer 

técnico que fundamente a valia desta doação.  --------------------------------------------  

Portanto, proponho que se possam juntar estes elementos para que se possa 

tomar uma decisão em consciência.  ---------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  --------------------------------------------------------------------  

NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO O SR. VEREADOR BRUNO NUNES ---------  

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

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

 PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 118/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR, 

CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 74/2022, REFERENTE AO 

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS 

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

A. Foi lançado pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 

de Loures e Odivelas (SIMAR) concurso público com publicitação no 

Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), com 

vista à aquisição de serviços na área de seguros (Concurso Público n.º 

29/2021) ;------------------------------------------------------------------------------------  

B. Na sequência da análise das propostas, elaborou o júri do procedimento 

o relatório preliminar, notificado a todos os concorrentes e sem qualquer 

pronúncia no âmbito do direito de audiência prévia, bem como o relatório 

final;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 8.ª reunião ordinária, 

de 24 de fevereiro de 2022, aprovou, através da proposta de deliberação 

n.º 74/2022, o relatório final, a decisão de adjudicação, a minuta do 

contrato e as notas de encomenda a serem comprometidas 

orçamentalmente;  ------------------------------------------------------------------------  

D. Na mesma reunião ordinária o Conselho de Administração dos SIMAR 

deliberou remeter aos Município de Loures e de Odivelas a referida 

proposta de deliberação n.º 74/2022, para aprovação; -------------------------   

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

Que a Câmara Municipal, nos termos da proposta de deliberação n.º 74/2022 e 

respetiva fundamentação, apresentada pelo Conselho de Administração dos 

SIMAR, conjugada com o disposto pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, delibere: --   

1. Aprovar o Relatório Final, nos termos do disposto pelos número 3 e 4 do 

artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos (CCP);  ------------------------  

2. Aprovar a proposta de adjudicação do procedimento de prestação de 

serviços na área dos seguros à empresa Fidelidade – Companhia de 

Seguros, S.A., pelo valor global de 956.224,52€ (novecentos e cinquenta 

e seis mil duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos), 

isento de IVA; ------------------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar a minuta do contrato, ao abrigo do disposto pelo artigo 98.º do 

CCP;  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Aprovar as notas de encomenda números 22/00058, 22/00059, 22/00060 e 

22/00061 (na sequência das requisições números 21/C/00350, 21/C/00351, 

21/C/00352 e 21/C/00353, com cabimento orçamental), que serão 

comprometidas após decisão de adjudicação. (…)” --------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DO SR. VEREADOR BRUNO 

NUNES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

III)  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------   

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Vladimiro Soares Resa, residente na 

Rua das Forças Armadas, nº. 17, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões 

referenciadas nos pontos seguintes:  ---------------------------------------------------------  

- Qual o valor do fórum cultural para Loures e porque razão não se aproveitam 

as instalações existentes no concelho, nomeadamente, o cinema dos 

Bombeiros Voluntários de Loures, ou o Pavilhão Paz e Amizade;  ------------------  

- Medalha para o jogador de futsal Zicky Té e a razão para não ter sido, 

também, atribuída uma medalha à atleta Liliana de Cá;   -------------------------------  

-  Reedição de livros editados pela Câmara Municipal de Loures. Na sua 

opinião o livro de Augusto Dias da Silva, um ilustre lourense, foi editado em 

dois mil e um e devia se reeditado, bem como o livro de Felix Avelar Brotero 

editado em mil novecentos e noventa e seis e que também devia ser 

reeditado;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Delegação de competências para as Juntas de Freguesia no valor de vinte e 

quatro milhões;--------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Inscreveu-se para intervir a Sra. Maria Madalena Ribeiro, residente na Rua 

Eça de Queirós, 18 – 3º Drtº., Póvoa de Santa Iria, para pedir a alteração do 

nome registado na habitação social em que reside, que se encontra em nome 

do marido que faleceu.  ---------------------------------------------------------------------------  
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--- O senhor Presidente da Câmara referiu que a questão apresentada não está 

relacionada com a questão de raças, e que o seu compromisso com a 

população do concelho de Loures, independentemente de ser cigana, africana, 

ou outra, é que o Município tem de ser um verdadeiro senhorio para aqueles 

que cumprem com as suas obrigações. Referiu, também, que aqueles que não 

cumprem, mas querem passar a cumprir há formas legais e acordos de 

pagamento que podem ser feitos, porque todos temos os mesmos direitos, os 

mesmos deveres e as mesmas obrigações.  -----------------------------------------------  

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

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

--- A senhora Vice-Presidente referiu que há um conjunto de informação 

complementar que a senhora munícipe tem de juntar ao processo e de fazer a 

devida prova desses documentos. Referiu, também, que no final da reunião se 

irá agendar uma reunião para analisar o processo com a assistente social. ------  

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

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

--- Quanto às questões apresentadas pelo senhor munícipe João Resa, o 

senhor Presidente da Câmara referiu que algumas delas já foram respondidas 

em outros fóruns. Quanto à questão do Centro Cultural de Loures referiu que é 

um processo que vem do anterior Executivo municipal, através de um concurso 

de ideias que foi lançado, sendo que o júri já deliberou qual a melhor ideia. 

Mencionou que neste momento se está numa fase de análise do investimento, 

que é elevado, dezoito milhões de euros. Mas referiu que o concelho de Loures 

não tem, por exemplo, um centro de exposições, um espaço para fazer uma 

feira, ou um espaço onde se possam realizar um conjunto de iniciativas. Assim, 

informou que o processo está em fase de análise, que a breve prazo haverá 

uma resposta, em concreto, relativamente ao Centro Cultural de Loures, e que 

não será criada nenhuma empresa municipal para gerir o espaço. ------------------  

Quanto à questão do atleta de futsal Zicky Té referiu que, de facto, é um 

desporto coletivo, e sobre esta questão o senhor Munícipe já teve resposta em 

reunião da Assembleia Municipal, mas a atribuição desta medalha deveu-se a 

que o atleta foi o melhor jogador do torneio, um título individual.  --------------------   
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Quanto à questão das Juntas de Freguesia referiu que também já deu essa 

resposta, mas que o senhor Munícipe não pode confundir delegação de 

competências com competências próprias, porque enquanto persistir nessa 

confusão não lhe consegue explicar a situação.  ------------------------------------------   

Referiu que a questão é que existem competências que estão delegadas nas 

Juntas de Freguesia que vão passar a ser competências próprias das Juntas 

de Freguesia, que não devem ser confundidas com os contratos 

interadministrativos que existiam. Para esta situação encontrou-se um rácio 

financeiro que permita às Juntas de Freguesia cumprirem essas competências, 

de modo a terem capacidade para investirem nessas competências.  --------------  

Quanto às restantes questões referiu que se tomou boa nota das mesmas e 

que irão ser analisadas.  -------------------------------------------------------------------------  

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

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 dos documentos 

a seguir identificados, que ficam arquivados, em suporte papel e CD, junto às 

propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas: ----------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 100/2022 – 2ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022/2026. -----------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 103/2022 – CD – Ratificação do despacho de 

aprovação do projeto de execução; dos elementos, termos e condições 

constantes da informação com o registo n.º E/26762/2022; do início, tipo e 

peças do procedimento; do preço base; do prazo para apresentação das 

propostas; da designação do gestor do contrato e do júri do procedimento e 

respetiva delegação de competências; relativamente à empreitada 

“consolidação de taludes na Ribeira da Póvoa” (Proc. nº 51/DA) ---------------------  
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--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

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

 --- Eram dezoito horas e trinta e seis minutos quando foram encerrados os 

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

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

 --- A Reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, MARÇO, 

TRINTA, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO A SRA. VEREADORA 

ANABELA DE OLIVEIRA FELICIANO E PACHECO, 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.    

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

O Secretário,  

 


