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                                                                                                                                     12ª Reunião Ordinária - 2022-03-16 

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

-------------------------------------ATA DA 12ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2022-03-16, 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 quarenta minutos, com a presença inicial da Srª. Vice-Presidente, das 

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

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

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

---- ANABELA DE OLIVEIRA FELICIANO E PACHECO ------------------------------  

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

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

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

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

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

dois, março, catorze, que registava um total de disponibilidades para o dia 

seguinte, no montante de nove milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, 

oitocentos e sessenta euro e noventa e oito cêntimos. --------------------------------  

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

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

seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO 1. ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

---------------LOURES, REALIZADA EM 2022.02.02 -------------------------------------  

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

PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 119/2022 - SUBSCRITA PELO  

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

---------------APROVAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO  

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

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 120/2022 - SUBSCRITA PELO  

---------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 4ª  

---------------ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 E OPÇÕES  

---------------DO PLANO 2022/2026 ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 121/2022 - SUBSCRITA PELO  

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

---------------RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE 03.02.2022, RELATIVO AO  

---------------ATO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO  

---------------DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - O RELATÓRIO FINAL E  

---------------INERENTE ADJUDICAÇÃO; - O PROJETO DE MINUTA DO  

---------------CONTRATO; REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA  

---------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS  

---------------NATURAL, PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, O MUNICÍPIO DE  

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

---------------SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA. ----------------------------------------  

---------------(PROCº. Nº. 55.377/DCA/2021) -----------------------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 122/2022 - SUBSCRITA PELO  

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

---------------E PEÇAS DO PROCEDIMENTO, DESIGNAÇÃO DO JURI E DO  

---------------GESTOR DO CONTRATO, RELATIVO AO PROCEDIMENTO  

---------------PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS  

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

---------------(PROCº. N.º 557.733/DCA/2022) ---------------------------------------------  
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PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 123/2022 - SUBSCRITA PELO  

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

---------------RELATÓRIO FINAL E INERENTE ADJUDICAÇÃO; - A MINUTA DO  

---------------CONTRATO;  REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA  

---------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE REDE  

---------------FIXA, DADOS MÓVEL, SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY E  

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

---------------COMUNICAÇÕES FIXAS PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, OS  

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

---------------DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR), A  

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

---------------UNIPESSOAL, LDA. E A LOURES PARQUE - EMPRESA  

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

---------------(PROCº. Nº. 55.149/DCA/2021) -----------------------------------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 124/2022 - SUBSCRITA PELO  

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

---------------E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; A DESIGNAÇÃO DO JURI E DO  

---------------GESTOR CONTRATO; REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA   

---------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE REDE  

---------------FIXA, DADOS MÓVEL, SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY E  

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

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

---------------(PROCº. Nº. 55.790/DCA/2022) -----------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 125/2022 - SUBSCRITA PELO  

---------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER  

---------------A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A PROPOSTA  

---------------RELATIVA À DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO  

---------------MUNICIPAL, DE PARCELA DE TERRENO SITA NO BAIRRO  

---------------QUINTA DAS LOUREIRAS, EM CAMARATE, NA UNIÃO DAS  

---------------FREGUESIAS DE CAMARATE UNHOS E APELAÇÃO  

---------------(PROCESSO DE REGISTO Nº 797) -----------------------------------------  
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PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 126/2022 - SUBSCRITA PELO  

---------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER  

---------------A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A PROPOSTA  

---------------RELATIVA: - À REVOGAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE  

---------------CONSTITUIDO SOBRE IMÓVEL MUNICIPAL, SITO NA QUINTA  

---------------DO CABEÇO E QUINTA DO CANDEEIRO, EM MOSCAVIDE - A  

---------------CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFICIE SOBRE  

---------------PROPRIEDADE MUNICIPAL, SITA NA QUINTA DA VITÓRIA,  

---------------PORTELA DE SACAVÉM, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  

---------------MOSCAVIDE E PORTELA, A FAVOR DA SANTA CASA DA  

---------------MISERICÓRDIA DE MOSCAVIDE E DA UNIÃO DAS  

---------------MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS -----------------------------------------  

---------------(PROCº. Nº. 73.250/04_D) -----------------------------------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 127/2022 - SUBSCRITA  

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

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

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

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

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 128/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ÀS ENTIDADES  

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

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

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

PONTO 12.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 129/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ÀS ENTIDADES PARCEIRAS,  

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

------------------ACOMPANHAMENTO ÀS REFEIÇÕES ESCOLARES -------------  

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

PONTO 13.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 130/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ACEITAÇÃO DAS CANDIDATURAS A PROJETOS  
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------------------SOCIOEDUCATIVOS E A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS  

------------------PARA DIVERSAS ENTIDADES --------------------------------------------  

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

PONTO 14.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 131/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------TRABALHOS A MAIS, PARA EXECUÇÃO DO MURO DE  

------------------SUPORTE DA FASE 6 - R02; - A DELEGAÇÃO NO  

------------------PRESIDENTE DA CÂMARA, DA COMPETÊNCIA PARA A  

------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO, REFERENTE À  

------------------MOC 9 DA EMPREITADA DE “REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E  

------------------CONTROLO DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO”  

------------------(PROCº. Nº. 1643/DOM) -----------------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 132/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE  

------------------ADMINISTRAÇÃO E DO VOGAL DOS SERVIÇOS  

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

------------------MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) -------------------  

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

PONTO 16.  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 17.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 133/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  

------------------CATUJAL-UNHOS (PAVILHÃO DO ALTO DO MOINHO), À  

------------------ADCC – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO  

------------------CATUJAL -------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 18.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 134/2022 - SUBSCRITA  

------------------ PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  
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------------------TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CCD - CENTRO DE  

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

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

PONTO 19.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 135/2022 - SUBSCRITA  

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

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

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

------------------COMPLEMENTO DA FESTA DE NATAL DE 2021 -------------------  

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

PONTO 20.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 136/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------NORMATIVO E O CALENDÁRIO DE PROVAS DO 37º “TROFÉU  

------------------CORRIDA DAS COLETIVIDADES DO CONCELHO DE  

------------------LOURES” -------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 21.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 137/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O MUNICÍPIO  

------------------DE LOURES, A A2DCONSULTING LDA. E AS FREGUESIAS  

------------------ADERENTES, NO ÂMBITO DO PROJETO EUSOUDIGITAL 

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

PONTO 22.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 138/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------O MUNICÍPIO DE LOURES OS SERVIÇOS PARTILHADOS DO  

------------------MINISTÉRIO DA SAÚDE (SPMS), A ADMINISTRAÇÃO  

------------------REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO  

------------------(ARSLVT), O AGRUPAMENTO DE CENTRO DE SAÚDE DE  

------------------LOURES ODIVELAS E AS FREGUESIAS, NO ÂMBITO DO  

------------------BALCÃO SNS 24 ---------------------------------------------------------------  

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

PONTO 23.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 139/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ASSINATURA DA CARTA DE ADESÃO À COOPERATIVA DA  

------------------REDE PORTUGUESA DE CIDADES INTERCULTURAIS ---------  
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PONTO 24.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 140/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM  

------------------PARA OCUPAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, DA  

------------------CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL (PEDREIRO),  

------------------PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO  

------------------NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM  

------------------FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO INDETERMINADO ---------  

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

PONTO 25.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 141/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM  

------------------PARA OCUPAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO, DA  

------------------CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL (COVEIRO),  

------------------PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO  

------------------NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM  

------------------FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO INDETERMINADO ---------  

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

PONTO 26.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 142/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA  

------------------CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE RECRUTAMENTO PARA  

------------------FUTURA OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO DA  

------------------CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, PARA CONSTITUIÇÃO  

------------------DE VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE  

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

------------------TEMPO INDETERMINADO -------------------------------------------------  

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

PONTO 27.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 143/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM  

------------------PARA OCUPAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DA  

------------------CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR (ENGENHEIRO  

------------------AGRONOMO), PARA CONSTITUIÇÃO DE VINCULO DE  

------------------EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE  
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------------------TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO  

------------------INDETERMINADO -------------------------------------------------------------  

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

PONTO 28.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 144/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------ALVARÁ Nº. 09/1998, NO BAIRRO SERRO DO PICÃO, EM SÃO  

------------------JOÃO DA TALHA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA  

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

------------------(PROCº. Nº. 69.878/URB_L_L – PATRICIA PEREIRA DUARTE  

------------------E DANIELA PEREIRA DUARTE) ------------------------------------------  

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

PONTO 29. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 145/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------ALVARÁ Nº. 03/2012, NO BAIRRO DOS MONJÕES, EM SANTA  

------------------IRIA DE AZÓIA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA  

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

------------------(PROCº. Nº. 71.056/URB_L_L/2021 – ANA ISABEL NUNES  

------------------CALHEGAS ALVES) ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 30. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 146/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------ALVARÁ Nº. 08/2004, NO BAIRRO DA CARRASQUEIRA,  

------------------ZAMBUJAL, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO  

------------------E SÃO JULIÃO DO TOJAL --------------------------------------------------  

------------------(PROCº. Nº. 67.215/URB_L_L/2019 – LUÍS MIGUEL DE JESUS  

------------------BOTELHO) -----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 31. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 147/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA, DATADA DE  

------------------25.07.2007, CONSTANTE DA PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO  

------------------Nº 384/2007; - A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA; - A  
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------------------RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO; - O  

------------------CANCELAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA; - REFERENTE  

------------------AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 03/2003 --------------------------  

------------------CONSTRUÇÕES, LDA.) -----------------------------------------------------  

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

PONTO 32.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 148/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 1 (UM) LUGAR DE  

------------------ESTACIONAMENTO EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO  

------------------DO PDM E RMEU --------------------------------------------------------------  

------------------(PROC.º Nº. 68.573/URB_L_E/2020 – CLINICA MÉDICA  

------------------CENTRAL, LDA.) ---------------------------------------------------------------  

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

PONTO 33. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 149/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE (3) TRÊS DE LUGARES DE  

------------------ESTACIONAMENTO, EXIGIVEIS POR VIA DO REGULAMENTO  

------------------DO PDM E RMEU --------------------------------------------------------------  

------------------(PROCº. Nº. 69246/URB_L_E/2020 - DANIEL ALEXANDRE 

------------------ DOS SANTOS TEIXEIRA CARVALHO) --------------------------------  

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

PONTO 34. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 150/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS  

------------------LUGARES DE ESTACIONAMENTO EXIGÍVEIS POR VIA DO  

------------------REGULAMENTO DO PDM E RMEU -------------------------------------  

------------------(PROC.º Nº. 70.158/URB – LUIS MIGUEL RODRIGUES  

------------------BRANQUINHO) -----------------------------------------------------------------  

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

PONTO 35. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 151/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS PARA A FREGUESIA DE  

------------------BUCELAS ------------------------------------------------------------------------  

 -----------------(PROCº. Nº. 36.598/OM-E) --------------------------------------------------  
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PONTO 36. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 152/2022 - 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 37. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 153/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------MUNICÍPIO DE LOURES E A COFAC-COOPERATIVA DE  

------------------FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL. -----------------------  

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

PONTO 38.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 154/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------A MINUTA DE CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO E A  

------------------FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO, DE IMANES  

------------------ALUSIVOS AO MUSEU DO VINHO E DA VINHA, NAS LOJAS  

------------------DA REDE DE MUSEUS DE LOURES ------------------------------------  

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

PONTO 39. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 155/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------A MINUTA DE CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO E A  

------------------FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO, DE MEL  

------------------FLORAL, NAS LOJAS DA REDE DE MUSEUS DE LOURES -----  

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

PONTO 40.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 156/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------A ALTERAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DOS  

------------------VINHOS CHÃO DO PRADO, DO PRODUTOR ANTÓNIO JOÃO  

------------------PANEIRO PINTO, NA LOJA DO MUSEU DO VINHO E DA  

------------------VINHA, EM BUCELAS --------------------------------------------------------  
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I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:  ----------------------------------------  

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhoras Vereadoras e senhores 

Vereadores, como é habitual, pedia à senhora Vice-Presidente que nos fizesse 

o ponto de situação sobre o Covid. ----------------------------------------------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, sobre a situação do Covid, 

dizer que temos mantido as nossas reuniões semanais com a área da saúde. 

E na reunião de ontem, uma vez mais, tivemos acesso à informação, de que a 

pandemia ainda não terminou e que o número de casos existentes, são 

números que nos devem garantir este sistema de alerta. Verifica-se, inclusive, 

uma enorme pressão no serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo. Aliás, 

também ontem, foi alertado o ACES- Agrupamentos de Centro de Saúde de 

Loures e Odivelas, para a decisão que foi tomada, que foi o encerramento do 

ADR - Área Dedicada para Doentes Respiratórios aos fins de semana. E o facto 

de ADR estar encerrado aos fins de semana, faz com que os números na 

urgência do Hospital Beatriz Ângelo aumentem. ----------------------------------------  

Portanto, a manter-se o grande afluxo aos fins de semana, o que nós, Câmara, 

solicitámos ao ACES, foi que, de facto, revissem esta situação, de modo a que 

o ADR possa vir a abrir, novamente, aos fins de semana. ----------------------------  

Em relação à Câmara, continuamos a reforçar a necessidade de se manter o 

cumprimento de todas as regras, nomeadamente, o uso de máscara, o 

distanciamento e a desinfeção das mãos. Alertámos, inclusivamente, também, 

do ponto de vista interno, para que nos convívios entre colegas, 

nomeadamente, horas de almoço e idas ao café, fossem adotados todos os 

cuidados, de modo a que os casos não subam exponencialmente, uma vez que 

já tivemos algumas unidades orgânicas com pequenos surtos, devidamente 

localizados e identificados. Portanto, a palavra de ordem, é manter a vigilância. 

Senhor Presidente, também queria dar conta que, desde a passada segunda 

feira, está aberto e em funcionamento, o novo centro de vacinação no Pavilhão 

de Macau. Assim, no sábado, o ACES, a Câmara Municipal e um representante 

da Escola Secundária Dr. António Carvalho de Figueiredo, transmitiu, 

simbolicamente, que o pavilhão irá voltar à sua função principal, e que todos 
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muito ansiávamos, que é a prática desportiva dos alunos, bem como dos 

clubes, num período pós-letivo. --------------------------------------------------------------  

Em relação às novas instalações, neste momento, o “feedback” que tenho, quer 

por parte do ACES, quer por parte de todos quantos já tiveram oportunidade de 

serem vacinados nestas novas instalações, é que está tudo a correr dentro da 

normalidade e o espaço ficou bastante agradável. -------------------------------------  

Aproveito, também, a oportunidade, para agradecer a todos os serviços 

municipais que estiveram envolvidos nesta transferência, que não foi fácil, 

ocorrida no fim de semana, por forma a garantir-nos que ainda tivesse havido 

vacinação, no período da manhã de sábado, no Pavilhão Feliciano Bastos e 

que na segunda feira a vacinação entrasse em plenitude, no horário 

estabelecido, na nova localização. ----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, agradeço as 

informações prestadas pela senhora Vice-Presidente. No entanto, em relação 

ao serviço de ADR que se pretende que possa ser reaberto, gostaria de saber 

qual será a sua localização ou as suas localizações, no concelho. Depois, 

prevendo-se a necessidade de haver a testagem aos trabalhadores, que era 

feita no Pavilhão de Macau, também gostaria de saber se existe algum local 

alternativo para que isso possa ser feito quando for necessário. -------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, em relação ao ADR, talvez eu 

não tenha sido explícita. O ADR, como o senhor Vereador sabe, está em 

funcionamento na Escola de Prevenção e Segurança, localizada nas traseiras 

da Biblioteca José Saramago. E a única mudança que houve, foi o seu 

encerramento durante os fins de semana, uma vez que os números, até há três 

semanas atrás, estavam mais estabilizados, antes de se falar numa eventual 

sexta vaga.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que o ACES está, novamente, a reapreciar, a reabertura deste 

mesmo ADR, os sete dias da semana. É essa a questão que está em causa. -  

Quanto à situação da testagem dos trabalhadores do Município, ela não está, 

naturalmente, em causa, uma vez que temos outros locais que podem servir 

para a sua realização. E no âmbito do Protocolo que celebrámos com a 

UNILABS, ainda estão três “walk-thrus” espalhados por todo o Concelho e na 

medida daquilo que têm sido as necessidades. É por esta via que temos 
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resolvido a questão da testagem aos trabalhadores e, caso seja necessário, 

equacionaremos novos locais. ----------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhora Vice-Presidente, pelas 

suas explicações, conclui-se, portanto, que, por parte do ACES, não haverá 

abertura do novo ADR na Póvoa de Santo Adrião, como aconteceu durante 

bastante tempo, na altura da pandemia. Por isso é que eu estava a questionar 

se estava prevista ou não a sua abertura. -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, o assunto que vou 

abordar, que é sobre o Grupo Sportivo de Loures, está acima de qualquer um 

dos partidos. Porque o Grupo Sportivo de Loures, não é do Chega, não é do 

Partido Socialista, não é do Partido Social Democrata, nem do Partido 

Comunista. E nós, esta semana, assistimos a notícias, que são o culminar 

daquilo que temos acompanhado nos últimos anos, que são as dificuldades que 

os clubes têm atravessado, em especial este. -------------------------------------------  

O Grupo Sportivo  de  Loures,  é  um  grupo  centenário  e que  merece  todo  

o  respeito,  pela história  que  tem  -  como  todos  os  clubes,  obviamente, 

merecem -, no nosso Município. E neste momento, independentemente das 

questões que estão relacionadas com o futebol profissional - e aí poderá ser 

discutível se gera receitas ou não, se foi bem gerido ou não -, preocupa-me, 

em particular, não só a sobrevivência do clube, que, neste momento, sabemos 

que está numa situação deficitária e complicada, mas, também, a quantidade 

de jovens que, naquele clube histórico e centenário, praticam desporto. ---------  

Sabemos que não é uma competência da Câmara Municipal, fazer uma 

ingerência dentro do clube, não é isso que se pretende, obviamente, mas, 

certamente, que o senhor Presidente vai acompanhando o processo, e, com 

certeza, terá mais dados do que aqueles que eu disponho.  -------------------------  

Portanto, gostava de perceber se a Câmara está a acompanhar a situação, e, 

se está a acompanhar, como é que está a acompanhar e se tem alguma coisa 

em mente para poder ajudar a salvar o Grupo Sportivo de Loures, que está 

muito acima, como já referi, de qualquer partido político.  ----------------------------  

Não tem nada a ver com qualquer partido político. Aliás, não devemos misturar 

a política com isto. Mas, obrigatoriamente, temos que trazer aqui esta questão, 
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porque este é um Órgão de decisão, que pode ter alguma importância para a 

sobrevivência deste Grupo Sportivo. --------------------------------------------------------  

Muito se especula sobre os terrenos do Grupo Sportivo de Loures, 

relativamente a interesses imobiliários, etc.. Mas essa questão, é uma questão 

que já vem de há muitos anos e não quero entrar aqui em “politiquices”. A única 

coisa, que, na realidade, queria saber, até porque o senhor Presidente, 

naturalmente, estará atento à situação existente naquele clube, é se pretende 

tomar algumas medidas para o tentar ajudar, uma vez que aquele clube, além 

do papel social que tem, acima de tudo, tem, também, um Estatuto de Utilidade 

Pública que é importante para o Município e para as perto de seiscentas 

crianças que estão na formação. ------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, queria alertar para uma situação que está a acontecer no 

Largo da Liberdade no Tojalinho. Ao lado da capela, existe um alpendre, onde, 

todos os dias, se sentam lá senhoras, que está, praticamente, em ruínas e que 

ainda não caiu por milagre. Há umas semanas atrás colocaram lá um tubo de 

plástico para aguentar a estrutura de betão, mas, na minha opinião, apesar de 

não ser nem arquiteto nem engenheiro, acho que não vai aguentar. Estou em 

crer que não foram os serviços municipais a colocarem lá aquele tubo, talvez 

tenha sido alguém com a melhor das intenções, mas aquilo não resolve. -------   

Não sei se esta questão é da competência da Câmara ou se houve uma 

descentralização de competências na Junta de Freguesia, para que seja ela a 

tratar deste assunto, mas é urgente que esta situação seja resolvida, de modo 

a evitar que exista ali alguma catástrofe. --------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, tenho várias 

questões para colocar, e a primeira, tem a ver com um desenvolvimento da 

anterior reunião da Câmara Municipal, que foi o facto de, no seu Período de 

Antes da Ordem do Dia, se assistir a um abandono desta Reunião de Câmara, 

por parte de um dos senhores Vereadores. -----------------------------------------------  

E a questão que eu tenho para colocar ao senhor Presidente, é se esse senhor 

Vereador vai receber a senha de presença relativa a essa reunião, na medida 

em que não terá estado, seguramente, nem dez por cento dessa reunião. ------  

Portanto, com certeza, que haverá jurisprudência relativamente a esta matéria. 

Não havendo, deve de haver, pelo menos, o douto juízo do senhor Presidente 

sobre este assunto, porque não me parece adequado, salvo melhor opinião, 
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que alguém possa ter estado em, apenas, dez por cento da reunião, e receba 

como se estivesse estado na reunião toda. -----------------------------------------------  

Outras questões que gostaria de colocar relativamente à atividade municipal, 

tem que ver com uma grande preocupação que, neste momento, a bancada da 

Coligação Democrática Unitária tem, em relação à problemática dos resíduos 

sólidos urbanos, nomeadamente, em relação à ação dos SIMAR. E a nossa 

preocupação, é, fundamentalmente, a seguinte: tanto quanto julgamos saber, 

estão a terminar os AOV – Alugueres Operacionais de Viaturas, que têm dado 

uma importantíssima ajuda na operação ao nível da recolha de resíduos sólidos 

nos dois Concelhos – Loures e Odivelas. -------------------------------------------------  

São vários os circuitos levados a cabo com recurso a este mecanismo, que 

começou em dois mil e quinze, que tinha uma duração de setenta e dois meses, 

e que, neste momento, está a terminar. E aquilo que nós gostaríamos de saber 

neste momento, é qual é o pensamento que o Executivo tem, relativamente a 

esta matéria. Se há alternativa e quais as alternativas que tem estudadas, para 

assegurar que o serviço continue a decorrer, de acordo com aquilo que são as 

necessidades da população do nosso concelho e do outro concelho que é 

servido pelos SIMAR. ---------------------------------------------------------------------------  

Ainda neste domínio, designadamente, em relação à recolha seletiva, 

relativamente à qual existia um protocolo com a Valorsul, que disponibilizava 

viaturas e serviço para que a recolha seletiva pudesse ser feita no nosso 

Concelho, gostaríamos de saber qual é o ponto de situação. Se esse serviço 

continua a ser prestado pela Valorsul, ou se, antes pelo contrário, ele se resume 

às duas freguesias piloto, uma no Concelho de Loures e outra no Concelho de 

Odivelas, porque, naturalmente, que essa ajuda que se conseguiu obter da 

parte da Valorsul, é, também, fundamental, para que as coisas corram bem, do 

ponto de vista da recolha de resíduos, neste caso, o fluxo seletivo. ---------------  

Senhor Presidente, no domínio do Ambiente, mas desta vez associada à 

Câmara Municipal, a questão que queria colocar, tem a ver com a Estação de 

Tratamento de Águas Residuais de Bucelas. É sabido que esta ETAR, tem 

vindo a desenvolver e a realizar várias descargas em meio hídrico, no caso 

concreto, no Rio Trancão, apesar de todo o trabalho que foi feito de 

renaturalização das margens e de recuperação da linha de água, que o 

Município tem vindo a investir ao longo do tempo.  -------------------------------------  
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Aquilo que nós sabemos, e não é uma situação nova, tem meses, é que, de 

quando em vez, a ETAR, que é gerida pelas Águas do Tejo e Atlântico, leva a 

cabo descargas em meio hídrico. Durante muito tempo, as Águas de Tejo e 

Atlântico, disseram que isso era resultado da chuva. Ora, estando nós num ano 

em que não tem chovido, tal como em outras ocasiões também não tinha 

chovido, o que é facto, é que as descargas continuam a surgir no Rio Trancão. 

E aquilo que nós queremos saber, é o que é que se passa, afinal, naquela 

instalação. Houve uma reunião com as Águas do Tejo e Atlântico e com a 

Agência Portuguesa do Ambiente, em que eu tive a ocasião de participar, ainda 

eu desempenhava funções executivas no Município, em que as Águas do Tejo 

e Atlântico ficaram de elaborar um relatório de diagnóstico em relação ao 

funcionamento da ETAR, que, se a minha memória não me atraiçoa, estaria 

concluído no final do ano passado. ----------------------------------------------------------  

Portanto, o que queríamos saber, era se esse relatório já foi concluído e, se 

sim, gostaríamos de ter acesso ao resultado do mesmo, porque se trata de um 

assunto que, naturalmente, tem a maior importância para o nosso Concelho. A 

ETAR não está sob gestão da Câmara Municipal, está sob a gestão das Águas 

do Tejo e Atlântico, e se o serviço é desempenhado por aquela entidade, tem 

que ser feito em condições e não faz sentido nenhum que o Município recupere 

de um lado, e alguém degrade do outro.---------------------------------------------------  

Outra questão, senhor Presidente, é o facto de estarmos a viver um ano 

particularmente difícil, do ponto de vista hidrológico. Os efeitos da seca, não 

fosse agora a situação que se colocou, do ponto de vista da política 

internacional, e, em particular na Ucrânia, continuaria a estar na ordem do dia, 

tal como o Covid, que, pelos vistos, até parece que deixou de existir, mas o que 

é facto, é que as notícias que vamos tendo, não são as melhores, tal como a 

senhora Vice-Presidente, há pouco referiu. -----------------------------------------------  

Mas no caso concreto da seca, queríamos aqui chamar a atenção e questionar 

o Executivo, sobre um problema que é o problema do Paúl das Caniceiras. No 

Paúl das Caniceiras, vive uma população de boga de boca arqueada, que é um 

endemismo aqui do nosso território. Trata-se de uma espécie rara, que, 

inclusive, está em vias de extinção, e que tem um habitat muito reduzido, que, 

basicamente, é aquele espaço e mais alguns pequenos nichos, na bacia 

hidrográfica do Rio Tejo. -----------------------------------------------------------------------  
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Vinha decorrendo um trabalho no sentido da classificação do Paúl das 

Caniceiras, como um local a preservar, do ponto de vista natural, num local que 

está na escala municipal. ----------------------------------------------------------------------  

E aquilo que gostaríamos de saber, é qual é ponto de situação relativamente a 

esta matéria e, também, deixar uma preocupação, relativamente à qual 

gostaríamos de ouvir o senhor Vereador que tem a área do ambiente, ou quem 

o senhor Presidente entender que está mais habilitado para dar essa resposta, 

que é, se não se aprofundar os locais, os poços, a zona lagunar, onde vive a 

boga de boca arqueada, com a seca, aquilo que vai acontecer, é que toda a 

população vai morrer, fazendo com que este endemismo que é único no nosso 

território, desapareça. E isto, naturalmente, não pode acontecer. ------------------  

Portanto, o que gostaríamos de saber, é o que, por parte do Município, está 

previsto que venha a acontecer, no sentido de se preservar este valor único, 

volto a sublinhar, existente no Concelho de Loures. ------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, queria valorizar o 

facto de, este fim de semana, o senhor Presidente ter estado a visitar diversas 

obras do nosso Concelho, que, naturalmente, já vinham do Executivo anterior 

e isso não foi negado, e que serão, certamente, um conjunto de obras no 

espaço público dos Terraços da Ponte, na Quinta da Parreirinha e, ainda hoje, 

na Escola de Unhos, que não posso deixar de referir o valor e a mais valia que 

trarão para o nosso Município, nomeadamente, a Escola de Unhos. --------------  

Queria aproveitar para valorizar, aqui, todo o trabalho que foi feito entre os 

Departamentos Municipais, nomeadamente, o da Educação e das Obras 

Municipais, em conjunto com o Agrupamento de Escolas, de, ainda durante a 

realização da obra, alterar e melhorar vários pontos, como conseguimos 

verificar hoje “in loco”. E isso, efetivamente, permitiu proporcionar um dia feliz 

na vivência das crianças daquela freguesia, naquele equipamento melhorado e 

em condições únicas. ---------------------------------------------------------------------------  

São, certamente, obras que o Executivo CDU trabalhou e preparou, e, 

naturalmente, que, com presença do senhor Presidente, não só no fim de 

semana, mas, hoje, também, isso foi valorizado. ----------------------------------------  

Estou certo que, nos próximos anos, continuará a inaugurar obras que o 

Executivo CDU preparou, e ainda bem, é bom sinal, portanto, espero que possa 

dar continuidade a esse trabalho, que ele seja frutuoso, porque isso é sinónimo 
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de qualidade, na construção de novos equipamentos para o nosso concelho. 

Aliás, o senhor Presidente anunciou hoje que ia dar continuidade ao 

investimento na educação que já vinha de trás. -----------------------------------------  

Senhor Presidente, a outra questão, tem a ver com o urbanismo, 

designadamente, a intervenção coerciva da Urbanização do Infantado. Há 

cinco meses, havia um custo associado a um muro que estaria por terminar, 

que creio que era a única questão por resolver, para se poder desencadear o 

processo coercivo, face à necessidade de terminar as obras coercivas daquela 

urbanização. Questiono qual é o ponto de situação do processo. ------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Gostava de partilhar com o Executivo Municipal, 

dois assuntos que considero relevantes. Em primeiro lugar, queria transmitir 

que o Município tem estado envolvido e empenhado naquilo que tem sido o 

espírito solidário de Portugal, para com o povo ucraniano. Temos vindo a 

trabalhar sobre dois pontos de vista. Num primeiro, na angariação de géneros 

alimentares, de forma articulada, quer com as Juntas de Freguesia, com as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, a GesLoures, o Loures 

Shopping e algumas paróquias e a preparar o envio de géneros alimentares 

para a Ucrânia. Não os enviámos mais cedo, porque foram transportados 

alguns apoios da parte do nosso Concelho, em particular, de três Uniões de 

Freguesia. Moscavide e Portela, Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 

Bobadela e Camarate, Unhos e Apelação e foi-nos transmitido que 

aguardássemos porque havia necessidade de fazer o escoamento de todos 

esses bens que estavam a chegar. ---------------------------------------------------------  

O outro ponto em que temos estado a intervir, igualmente de forma articulada, 

tem a ver com o atendimento e o apoio aos cidadãos da Ucrânia que possam 

vir para o nosso Concelho. Aliás, comunicámos e disponibilizamos a nossa 

linha de apoio para o efeito. Dizer, também, que temos trabalhadores do 

Município que são ucranianos e que fazem parte de uma bolsa para ajudarem 

na tradução, sempre que estes cidadãos não venham acompanhados, ou de 

familiares, ou de famílias de acolhimento, que tenham o domínio do português. 

Estamos a equacionar e a estruturar, também, algo mais abrangente, na 

medida em que se aguarda, como os órgãos de comunicação social também 

têm vindo a transmitir, para que possamos vir a ter cerca de cinco milhões de 

refugiados deste conflito, um número significativo em Portugal. --------------------   
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Igualmente, partilhar, que o Centro Português para os Refugiados, 

disponibilizou cinquenta Câmaras de Emergência, daí o Município de Loures 

não ter tido a necessidade de criar um local desta natureza. ------------------------  

O ACM – Alto Comissariado para as Migrações e a Segurança Social, têm nota 

da nossa disponibilidade para tal, portanto, se for necessário, acionaremos esta 

resposta. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Queria dar nota, também, que hoje, dia dezasseis de março, estamos a meio 

da celebração do “Março Jovem”. Já fizemos cerca de dezena e meia de 

iniciativas, sendo que a esmagadora maioria delas, foi por iniciativa própria da 

Câmara. Estiveram envolvidos nelas, cerca de quinhentos jovens, abordando 

temáticas que estão na ordem do dia, com uma participação jovem, os diretos 

dos jovens, as alterações climáticas e as “fake news”.  -------------------------------  

Transmitir, também, que a introdução destes novos temas, têm sido muitíssimo 

bem acolhidos, não só pelos próprios jovens, como, também, pela comunidade 

educativa, e que muitas das ações se têm realizado em contexto escolar e 

numa estreita ligação entre a área da juventude e a da educação. ----------------   

Dizer, ainda, que foi nossa opção, não marcarmos o “Março Jovem” com os 

concertos musicais habituais, numa atitude prudente, ligada, naturalmente, ao 

quadro pandémico que ainda atravessamos e que sabemos que ainda não está 

“para brincadeiras”. ------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Vereador Paulo Piteira, deixe-

me dizer-lhe que devo ser o único Vereador que, tendo direito a receber 

quilómetros, nunca debitei, a esta casa, sequer, um quilómetro. Abdiquei deles, 

porque acho que o devo fazer. ---------------------------------------------------------------  

Em relação à senha de presença, não serei eu que vou decidir se será paga ou 

não. Mas uma coisa eu lhe garanto: prescindo dela. E se a senha de presença 

me for paga, farei questão de entregar esse valor aos Bombeiros Voluntários 

de Camarate, como forma de apoio na missão que vão fazer à Ucrânia. --------  

Queria, ainda, dizer-lhe, que acho curioso, que, havendo partidos cujas senhas 

de presença têm que reverter a favor deles, para terem alguma forma de 

financiamento, além dos IMI’s, dos IVA’s, nos eventos, etc., e que sendo os 

maiores proprietários a nível nacional, não pagam os impostos, porque 

conseguiram isenção, o senhor Vereador venha agora preocupar-se com os 

setenta ou oitenta euros, creio que é esse o valor, da minha senha de presença. 
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Mas senhor Vereador, o senhor vive disto. Eu não. O senhor, como funcionário 

público, vive disto. Eu não. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Afirmo, já, aqui, 

que, se, de facto, a Câmara me pagar esse valor, eu irei doá-los. Como nunca 

vivi disto, estou completamente à vontade, para doar o valor da senha de 

presença, que, como já referi, não sei se são setenta ou oitenta euros. ----------  

Mas isto, vindo de alguém que pagava não sei quantos mil euros para mudar 

lâmpadas e que fez a gestão que está no relatório do IGF - Autoridade de 

Auditoria, vir para aqui com este número, a tentar criar aqui uma questão 

populista, porque o Vereador do Chega só esteve dez minutos na reunião. Olhe 

senhor Vereador, permita-me que lhe diga, que, no último mandato, as 

Comissões, algumas lideradas, até, pelo Partido Comunista Português, 

chegavam aqui para as reuniões, entravam e saíam e, mesmo assim, recebiam 

as senhas de presença. Portanto, veja lá o que diz, porque, depois, a “coisa” 

não lhe fica bem … ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, peço a defesa da 

honra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Vereador Paulo Piteira, se lhe for 

concedido o direito de defesa da honra, vou protestar. Porque o senhor vir pedir 

a defesa da honra, só porque alguém lhe disse que era funcionário. Mas sim, 

senhor Vereador, o senhor foi funcionário do Município durante mais de vinte 

anos. Mas eu acho que o facto de ter sido funcionário do Município, não é uma 

“coisa” má nem ofende ninguém. ------------------------------------------------------------  

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

EM DEFESA DA HONRA, O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor 

Vereador Bruno Nunes, ofendeu sim. E vai ter que ter paciência para me ouvir, 

a não ser que faça como na anterior reunião e decida abandoná-la. E depois lá 

haverá mais uma receita para os bombeiros de Camarate. --------------------------  

Senhor Presidente, ao abrigo da defesa da honra, eu pedi para intervir, para 

dizer que nunca fui, nem sou, funcionário desta Autarquia. Que nunca fui 

avençado desta Autarquia. Não sou, nem fui, nunca, funcionário público. Fui 

eleito na Assembleia e na Câmara Municipal de Loures, durante várias 

décadas. Mas prestando serviço público, senhor Vereador. Não vivo disto. É 

que antes de eu vir para a Câmara Municipal de Loures, onde exerci o cargo 
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de Vereador, quer no Executivo, quer na oposição, trabalhei em vários outros 

sítios. Trabalhei no setor privado e trabalhei para entidades públicas, mas 

sempre em outras condições, como prestador de serviços, gestor, etc.. 

Portanto, não admito esse tipo de insinuações, de que eu vivo à conta da 

Câmara Municipal de Loures. É por isso que eu pedi a defesa da honra.  -------  

É mentira e desminto categoricamente. Por isso, não admito ao senhor 

Vereador Bruno Nunes, esse tipo de insinuações. --------------------------------------  

Relativamente à participação de Comissões na Assembleia Municipal, até 

podemos pedir a lista de em quantas Comissões é que o senhor esteve e 

quantas vezes era turbo-comissionário, que andava a correr de umas 

comissões para as outras, para conseguir ter acesso às senhas de presença. 

E se for necessário, até conseguiremos obter os dados.------------------------------  

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

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

a ver com uma palavra que o senhor Vereador Paulo Piteira proferiu, que foi, o 

“turbo-comissionário”, que eu nem sei o que isso é. ------------------------------------  

Mais, eu acho curioso, que um elemento do Partido Comunista Português, ache 

que é uma ofensa à honra, dizer que é funcionário público. De qualquer forma, 

foi remunerado durante anos e anos por esta Câmara Municipal. E é isso que 

eu estou a dizer. Que isso fique aqui esclarecido. Eu não preciso dos oitenta 

euros, por isso não é preciso ficar muito ofendido e “vir com este filme”. Porque 

durante o tempo que nós falamos e que o senhor Presidente fala, existem 

completas intromissões, quer aqui, quer na Assembleia Municipal. E agora 

acham que ficam incólumes nesta situação toda e que não se pode dizer nada. 

Eu sei que o senhor Vereador anda nervoso desde a reunião anterior, mas vai 

ficar ainda muito mais nervoso, porque o que vem aí ainda é pior. ----------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Bruno Nunes, quanto à 

sua questão em relação ao Grupo Sportivo de Loures, que é, aliás, muito 

pertinente, queria dizer-lhe que tomei conhecimento dessa situação, pelas 

notícias. Não tive outra forma. Aliás, eu tive uma reunião há cerca de um mês, 

com a Direção do Grupo Sportivo de Loures, mas foi sobre outra situação que, 

aliás, serviu para tranquilizar o clube, em relação à situação que ele, 

atualmente, vive. Portanto, nessa reunião, tive a ocasião de lhes apresentar um 

outro projeto, porque havia um anteprojeto que nem sequer cabia no espaço 
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que estava projetado e que nem sequer foi consultado os SIMAR, para a 

questão do adutor e de todas as condutas que são necessárias para aquele 

equipamento.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, neste momento, o nosso Departamento de Obras fez um projeto 

prévio e nessa reunião com o Grupo Sportivo de Loures, até foi dito pelos 

próprios, que foi a primeira vez que tinham sido consultados para darem uma 

opinião sobre o projeto do estádio municipal, para dar casa ao Grupo Sportivo 

de Loures, no Infantado, em frente ao Loures Shopping. Nessa reunião, a 

direção fez um conjunto de alterações a esse projeto do futuro Estádio 

Municipal de Loures, que achamos justas, até porque são eles que irão ser os 

utilizadores do espaço e que irá servir como forma de aumentar a sua atividade 

desportiva e uma melhor promoção do desporto jovem, até porque estamos a 

falar de dois campos, nesse futuro Estádio Municipal, que servirá, também, com 

os espaços criados, para que o clube possa dali criar receita, porque também 

é importante diminuirmos a questão da subsidiodependência.  ---------------------  

Portanto, na minha opinião, há que dar condições aos clubes. Aliás, quando fui 

Vereador do Desporto, fui um acérrimo defensor disso.  E o Sport Grupo 

Sacavenense foi um bom exemplo disso. Criaram-se um conjunto de 

alternativas, para que este clube pudesse ter receitas próprias. E para o Grupo 

Sportivo de Loures, esse projeto também está pensado, para que eles próprios, 

também, no futuro, possam ter essas receitas próprias, como forma de 

diminuição da subsidiodependência, que não é bom para ninguém. E acho que 

todos nós pensamos assim. -------------------------------------------------------------------  

Relativamente à atual situação financeira do Grupo Sportivo de Loures, e penso 

que o senhor Vereador Bruno Nunes se esteja a referir aos ordenados em 

atraso, vou sabendo aquilo que vou ouvindo, e que é, de facto, uma situação 

muito difícil, com um conjunto de dívidas e compromissos com a banca, mas, 

formalmente, não recebi nenhum pedido de reunião, tendo em conta essa 

situação específica.  -----------------------------------------------------------------------------  

Mas no que estamos, neste momento, a trabalhar, arduamente, é na criação 

desse instrumento necessário e importante, e não só para Loures, que é a 

construção do novo estádio municipal, com as devidas adaptações por parte 

da própria direção do Grupo Sportivo de Loures, relativamente à qual, na 

próxima Reunião de Câmara, traremos aqui um instrumento de financiamento 

desse mesmo projeto e da construção do Estádio Municipal de Loures. ---------  
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É um clube com historial e com a dimensão e a importância que tem, não só na 

Freguesia, mas no Concelho, e arrisco-me a dizer, também no contexto 

metropolitano e tem coligações que não se coadunam com aquilo que são as 

atividades e a promoção do desporto jovem, que é o atual campo de futebol do 

Grupo Sportivo de Loures. ---------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do Largo da Liberdade, no Tojalinho, não consegui obter 

resposta relativamente a essa matéria, mas vou averiguar o que é que se passa 

e na próxima reunião de Câmara trarei essa informação. De qualquer forma, 

agradeço o facto de ter levantado aqui essa questão. ---------------------------------  

Quanto às questões colocadas pelo senhor Vereador Paulo Piteira, 

designadamente, em relação à senha de presença, cabe-me assegurar que a 

Lei se cumpra e penso que os serviços estão, devidamente, habilitados, do 

ponto de vista jurídico, para tomarem essa decisão. Por isso, irei averiguar essa 

questão junto dos serviços, qual é a análise que fazem dessa questão do ponto 

de vista jurídico e depois, obviamente, o senhor Vereador terá resposta à 

questão que colocou. ----------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão dos alugueres de viaturas de resíduos, sem prejuízo da 

informação que o senhor Vereador Nuno Dias possa dar a seguir, queria dizer 

que aquilo com que nós nos preocupámos, e estamos a corrigir, é que as sete 

viaturas que estavam alugadas, possam estar ao serviço ao mesmo tempo. 

Garanto-lhe que vamos ter essa preocupação, para que não hajam viaturas 

paradas e a serem pagas. ---------------------------------------------------------------------  

Portanto, neste momento, os serviços estão a otimizar os circuitos e irão entrar 

ao serviço novas viaturas que foram adquiridas e há aqui digamos que uma 

janela de oportunidades que obviamente vai minimizar essa necessidade de 

recurso a aluguer externo. ---------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da recolha seletiva, o Protocolo com a Valorsul mantém-se, 

foram feitas, apenas, algumas adaptações, das quais o senhor Vereador Nuno 

Dias já falará, ficando esta recolha assegurada em todo o território, quer com a 

Valorsul, quer com os SIMAR. ----------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da ETAR de Bucelas, dizer ao senhor Vereador que essas 

descargas já existiam no passado e continuaram. Aliás, de há muitos anos a 

esta parte, que havia a suspeita que essas descargas ilegais da ETAR de 

Bucelas aconteciam. Não é uma situação recente. Ainda o senhor Vereador era 

administrador nos SIMAR e Vereador nesta Câmara. Mas pelo que sei, foram 
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iniciados um conjunto de estudos de influências indevidas nas redes. Quanto 

ao relatório, não tenho conhecimento desse relatório. ---------------------------------  

Portanto, essa preocupação já foi manifestada a quem de direito, neste caso, 

às Águas do Tejo e Atlântico, que é quem gere as ETAR’s. Essa preocupação 

existe, aliás, irei ter uma reunião, na próxima semana, com o Conselho de 

Administração das Águas do Tejo e Atlântico, para discutir outros assuntos, 

mas irei aproveitar para reforçar essa preocupação e perguntar sobre esse 

relatório que foi mencionado pelo senhor Vereador. -----------------------------------   

No entanto, o senhor Vereador Nelson Batista dará mais alguma explicação 

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

Quanto à questão do senhor Vereador Tiago Matias, designadamente, sobre 

os Terraços da Ponte e a Quinta da Parreirinha, o que lhe posso dizer, é que, 

de facto, essas duas obras, foram duas obras em que uma não foi inaugurada 

e a outra foi dado início à obra, que foi o parque de estacionamento da Quinta 

da Parreirinha. Foi um projeto que teve início no mandato passado, é um facto, 

agora, a questão que se coloca em relação à escola, e foi feito um reparo de 

forma pública na minha intervenção, faço-a novamente, porque o próprio diretor 

do Agrupamento o manifestou. Foram algumas situações de correções que vão 

ter que ser feitas, umas porque é normal acontecer, mas outras não tanto, por 

falta de perguntarem a quem de direito, logo de início, que necessidades é que 

podem ter. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Posso dizer-lhe que o diretor do Agrupamento, e não é nenhuma inconfidência, 

porque eu disse-o na minha intervenção, hoje, ao pé do próprio diretor do 

Agrupamento, porque ele próprio me pediu para o fazer, que há um conjunto 

de correções que não vão ser possíveis de serem feitas, como, por exemplo, o 

local onde é guardado o leite escolar. São situações que os diretores dos 

Agrupamentos, o corpo docente e a direção, sabem, perfeitamente, quais é que 

são as necessidades de uma escola hoje em dia, e o que me foi transmitido, é 

que não houve esse espaço e em nenhum momento lhe foi pedida opinião, 

sobre que alterações é que podiam ser feitas. -------------------------------------------  

E isto é uma crítica construtiva, ou seja, que, de futuro, projetos como estes, 

possam, previamente, ser articulados com os Agrupamentos, com as 

Associações de Pais, para receber os “imputes” necessários para que, de facto, 

em projeto, se possam contemplar essas alterações, porque, na prática, quem 

está lá todos os dias não somos nós. São os professores, são os pais, são os 
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trabalhadores, o pessoal docente e não docente. E é importante ouvir, 

previamente, também, essas opiniões, para que, em fase de projeto, se possam 

fazer as alterações necessárias, para que não aconteça o que aconteceu hoje, 

que foi um conjunto de situações em que é impossível fazerem-se as correções. 

Algumas vão ser possíveis de se fazer, com encargos financeiros, obviamente, 

da Câmara, como não podia deixar de ser, porque são correções. Agora, 

outras, não vai ser possível, porque, segundo o próprio Diretor do 

Agrupamento, não houve essa abertura para dar as respetivas opiniões e os 

respetivos “imputes”. Portanto, esta é uma crítica construtiva que servirá, com 

certeza, para que, no futuro, não aconteçam esse tipo de situações, que não 

possam ser, obviamente, corrigidas. --------------------------------------------------------  

Quanto aos Terraços da Ponte, há aqui algum lapso, porque o que nós lá fomos 

fazer, foi dar a conhecer o conjunto de intervenções, mas já alteradas por nós. 

Não eram as que estavam previstas anteriormente. Aliás, um mês após ter 

tomado posse, tive o cuidado de me deslocar ao local com os técnicos do 

Departamento de Obras Municipais, com o Presidente da União das Freguesias 

de Sacavém e Prior Velho e com a empresa que estava a fazer as respetivas 

intervenções, porque aquelas que estavam previstas, não serviam os 

moradores. Portanto, foram feitas um conjunto de alterações, eu desloquei-me 

ao local, logo após um mês de ter tomado posse, porque aquelas intervenções 

que estavam previstas, as que o senhor Vereador diz que vinham do passado, 

essas não serviam a população. -------------------------------------------------------------  

Portanto, foram feitas na base daquele montante financeiro que estava, 

obviamente, já decidido, e com base nesse valor financeiro, foram feitas um 

conjunto de alterações, já por nós efetuadas, e sob sugestão dos próprios 

moradores e da União das Juntas de Freguesia de Sacavém e Prior Velho, e 

com base nessas alterações, a empresa iniciou as intervenções, as quais, no 

sábado, tivemos a oportunidade de ir visitar e de fazer alguns reparos, que é 

importante, também, que assim seja, em alguns dos equipamentos. -------------  

Portanto, senhor Vereador Tiago Matias, está feita esta correção, que eu acho 

que é pertinente e importante. ----------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Começando pela parte dos resíduos e tal 

como disse o senhor Presidente, na questão da AOV – Aluguer Operacional de 

Viaturas, a AOV caiu, como sabem, e como saberão, também, à data a que 



 

                                                                                                                                            

26/153 
 

 

                                                                                                                                     12ª Reunião Ordinária - 2022-03-16 

estamos aqui a falar a AOV terminou o seu período de vigência. Das oito 

viaturas que estavam em AOV - sete, a uma entidade, e outra a uma outra 

entidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que só havia a possibilidade de fazer a prorrogação do contrato 

para uma dessas oito viaturas. Essa mesma prorrogação foi feita, isso é 

público, foi feita a prorrogação do contrato até outubro, com a viatura que 

estava no contrato AOV com a EcoAmbiente - Consultores de Engenharia, 

Gestão e Prestação de Serviços, S.A., para nos deixar, na totalidade, sem 

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

Também saberão da carta de conforto que tínhamos aqui todos deliberado, 

para a injeção de capital, em que uma das necessidades para fazer cumprir, 

também, a injeção de capital, por parte dos municípios, para sanear, 

financeiramente, as contas dos SIMAR, nesta fase, seria, também, reduzirmos 

nos AOV’s que tínhamos, e fazendo o contrabalanço, isto porque na maioria 

dos casos, também não tínhamos as viaturas disponíveis para utilização. E 

considerando a aquisição que houve, quer com fundos comunitários, também, 

na questão dos bio-resíduos, quer, também, com a aquisição de mais três 

viaturas de recolha, estamos a tentar conjugar os esforços e estamos a 

conseguir, também, em grande medida, fazer a reorganização dos serviços, de 

forma a termos, efetivamente, de deixar de cair o AOV, porque não há forma 

de podermos recorrer ao mesmo, considerando a situação financeira delicada, 

em que se encontram os SIMAR. ------------------------------------------------------------  

No que diz respeito à recolha seletiva, o protocolo terminou, como saberá, 

porque na altura era administrador dos SIMAR, uma vez que havia a 

necessidade da Valorsul fazer a reformulação do protocolo que estava em 

vigor. Houve, aliás, muita correspondência entre a Valorsul e os SIMAR. Essa 

alteração ao Protocolo já estava em elaboração, e a Valorsul, tendo já em 

consideração as propostas que haviam sido tidas em sede de Conselho de 

Administração e deliberação com a Valorsul, o que nos propôs, foi manter as 

Freguesias de Odivelas e a União das Freguesias de Santa Iria da Azóia, São 

João da Talha e Bobadela, na sua globalidade. No entanto, o que a Valorsul 

nos disse, é que, com os meios que tinham, não era possível fazer o projeto 

piloto dessa forma e não dava a possibilidade de assegurar, pelo que 

encetámos, aqui, também, num período negocial, que havia duas formas: ou 

alterávamos os termos do protocolo, ou caía por base, todo o protocolo que 
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havia para a recolha da seletiva. Mas também não nos pareceu por bem fazer 

cair o protocolo, porque, de facto, ainda não temos uma capacidade instalada 

que nos permita fazer, de forma eficaz, toda a recolha da seletiva. ----------------  

Portanto, aquilo que negociámos, foi a reformulação de partes do protocolo, 

pondo Sacavém/Prior Velho, isto no território de Loures, a Freguesia de 

Odivelas, a zona norte de Sacavém e a Freguesia da Bobadela, considerando 

as formas de recolha que existem nessas zonas, não ficando as necessidades 

dos SIMAR descalças, que também ainda não conseguimos,  à data, garantir 

uma recolha eficaz própria, sem recorrermos a este serviço da Valorsul, mas 

garantimos, efetivamente, manter o protocolo, em condições que possamos, 

também, programar, uma nova forma de fazer a recolha dos seletivos para o 

futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi isto que fizemos. Ou seja, apenas renegociámos quais é que seriam as 

zonas de intervenção, de forma a podermos manter um serviço que tem feito 

muita falta, também, para tentarmos subir os níveis da recolha seletiva no 

nosso concelho, que, como todos sabem, estamos no fundo da tabela, no que 

diz respeito à recolha de seletivos, e queremos, efetivamente, e de forma 

eficaz, dar o salto e começar a prestar um serviço de melhor qualidade. --------  

No que diz respeito à questão colocada pelo senhor Vereador Tiago Matias, 

como não tenho aqui a informação, transmiti-la-ei assim que a tiver. -------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Começando pela ETAR de Frielas, 

dando seguimento ao que o senhor Presidente já disse, dizer que ainda não 

recebemos o relatório final. No entanto, temos estado bastante atentos a esta 

situação, que é uma situação que é, de facto, preocupante e que já vem do 

mandato anterior, à qual, nós, Partido Social Democrata, também já tínhamos 

alertado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Temos alguma informação por parte das Águas do Tejo e Atlântico, mas 

estamos à espera do relatório final para depois sabermos o que fazer. ----------  

Mas, como já disse, estamos atentos, inclusive, já tivemos reuniões presenciais 

com as Águas do Tejo e Atlântico e como o senhor Presidente disse, também, 

na próxima semana haverá uma reunião onde irá colocar esta questão e eu 

próprio irei intensificar este pedido, de modo a tentar minimizar esta 

circunstância, apesar da monitorização que é feita. ------------------------------------  
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Num dos relatórios que disponho, onde menciona os níveis e o que está nas 

descargas, refere que estão em conformidade e não têm qualquer gravidade, 

mas isso é relativo, uma vez que as pessoas veem e é uma realidade que as 

águas estão poluídas e, por isso, temos que ter bastante atenção. ----------------  

Em relação ao Paúl das Caniceiras, a preocupação demonstrada hoje, é a 

preocupação demonstrada por nós anteriormente. Aliás, tivemos algumas 

reuniões onde demonstrámos as nossas preocupações, relativamente a esta 

matéria, nomeadamente, com as bogas. --------------------------------------------------  

Portanto, estamos a trabalhar no Paúl, no sentido de classificar aquela área 

como uma área protegida, mas todos nós sabemos que aqueles terrenos são 

privados e, obviamente, temos que envolver os proprietários sobre esta 

matéria, falando com eles. No entanto, como o senhor Vereador sabe, o PDM 

também defende o uso indevido daquele espaço. Portanto, não há dúvida que 

é importante salvaguardar e classificar aquela área, e, obviamente, estamos a 

trabalhar nesse sentido, para que isso aconteça. ---------------------------------------  

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

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

--- Eram quinze horas e trinta e seis minutos quando a reunião foi interrompida, 

tendo recomeçado às quinze horas e cinquenta e cinco minutos. ------------------  

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, tenho uma 

Saudação apresentada por mim próprio, à Associação Desportiva Cultural e 

Social de Frielas e outra referente ao corta mato realizado no Parque Urbano 

de Santa Iria de Azóia, relativamente às quais pedia à senhora Vice-Presidente 

que fizesse a leitura das mesmas. -----------------------------------------------------------  

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

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

PONTO UM - PELO SR. PRESIDENTE FOI APRESENTADA UMA 

SAUDAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE 

FRIELAS - GIMNOFRIELAS, PELAS CONQUISTAS NO CAMPEONATO DO 

MUNDO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA, À QUAL FOI ATRIBUÍDO O 

NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 157/2022 ---------------------------  
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----------------------------------------“SAUDAÇÃO  ---------------------------------------------  

--À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE FRIELAS--  

--------GIMNOFRIELAS, PELAS CONQUISTAS NO CAMPEONATO DO --------  

---------------------------MUNDO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA -----------------------  

A Associação Desportiva Cultural e Social de Frielas – GimnoFrielas é uma 

coletividade de referência na modalidade de ginástica no Concelho de Loures, 

pelos vários resultados obtidos em diversas provas do calendário gímnico 

nacional e internacional. ------------------------------------------------------------------------  

O trabalho sustentado na modalidade realizado desde a sua fundação em 2009, 

fez com que o Par Sénior Masculino da Associação alcançasse no Campeonato 

do Mundo de Ginástica Acrobática, realizado entre 11 e 13 de março em Baku, 

Azerbaijão, os seguintes resultados: --------------------------------------------------------  

Par Sénior - Bruno Ramalho e Fábio Beco ------------------------------------------------  

2° Lugar - Equilíbrio (Medalha de prata) ---------------------------------------------------  

4° Lugar – Dinâmico -----------------------------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Loures reunida a 16 de março de 2022, delibera 

saudar todos os seus atletas, técnicos, dirigentes e familiares que contribuíram 

para os brilhantes resultados alcançados, desejando que o mesmo sirva de 

incentivo para o prosseguimento da importante atividade da Associação, e 

nomeadamente no trabalho desenvolvido nos escalões de formação. ------------  

Esta Saudação, depois de aprovada, deverá ser enviada para as seguintes 

entidades: Assembleia Municipal de Loures, Associação, Desportiva, Cultural e 

Social de Frielas, Assembleia de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas, Federação de Ginástica de Portugal e Órgão de Comunicação Social.”

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

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

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

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

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

PONTO DOIS - PELO SR. PRESIDENTE FOI APRESENTADA UMA 

SAUDAÇÃO AOS ATLETAS E TREINADORES DO CLUBE DE ATLETISMO 

DE VALE FIGUEIRA, À QUAL FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA 

DE DELIBERAÇÃO 158/2022 ----------------------------------------------------------------  
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-----------------------------------------“SAUDAÇÃO  --------------------------------------------  

No passado dia 6 de março de 2022 realizou-se no Parque Urbano de Santa 

Iria de Azóia o Campeonato Regional de Corta-mato Longo. ------------------------  

Nesta competição, os atletas do Clube de Atletismo de Vale de Figueira: Aires 

Pratas no escalão Veteranos M65, Luis Rações no escalão Veteranos M45 e a 

equipa de Benjamins B composta por Rafael Pereira, Gustavo Manteigas, 

Bruno Ferreira e Salvador Balasteiro sagraram-se Campeões Regionais de 

Corta-mato Longo. -------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures reunida em 16 de março de 2022, enaltece 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, elevando o nome 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 Executiva da União de 

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

divulgada nos Órgãos de Comunicação Social locais e nacionais”-----------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, queria 

apresentar uma Saudação às IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade 

Social de Loures, que, com a sua permissão, passava a ler. ------------------------  

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

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

 PONTO TRÊS - PELA SR. VEREADORA E PELOS SRS. VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FOI APRESENTADA UMA 

SAUDAÇÃO ÀS IPSS DE LOURES, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 159/2022  ----------------------------------------------  
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-----------------------------------------“SAUDAÇÃO ---------------------------------------------  

------------------------------------Às IPSS de Loures-------------------------------------------  

As necessidades de respostas sociais no nosso concelho são há muito sentidas 

e precisam de uma resposta robusta para fazer face às necessidades da 

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

Desde há muitos anos que as respostas sociais não têm, no essencial, sido 

asseguradas diretamente pelo Estado estando sob a responsabilidade das 

IPSS a resposta que é comparticipada pela Segurança Social. ---------------------  

Foi neste cenário que o município iniciou em 2017 um trabalho junto das 

instituições sociais para que fossem desenvolvidas por estas, em conjunto com 

o município e juntas de freguesia, os projetos para um eventual novo programa 

de apoio à construção destes equipamentos. --------------------------------------------  

Assim foram desenvolvidos e apoiados muitos destes projetos, seja com apoio 

técnico, seja com cedências de terrenos, seja com tratamento célere por parte 

da câmara dos processos de licenciamento, tendo resultado a apresentação de 

cerca de 30 candidaturas ao PARES 2 e PARES 3. ------------------------------------  

O concelho de Loures foi o concelho com mais candidaturas apresentadas 

tanto ao Pares 2 (creches) e que teve candidaturas aprovadas que permitirão 

a abertura de 307 novas vagas, e ao Pares 3 com 22 candidaturas 

apresentadas tanto para lares como centros de dia, apoio à deficiência entre 

outras valências. ----------------------------------------------------------------------------------  

Este trabalho conjunto destas diversas entidades com as instituições permitiu 

que fossem já aprovadas 4 candidaturas do PARES 3. -------------------------------  

A candidatura da Associação Comunitária de Reformados Pensionistas e 

Idosos de Sacavém na área de Lar com 60 novas vagas e o aumento de 20 

novas vagas no centro de dia e de 10 novas vagas no serviço de apoio 

domiciliário. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A candidatura da Associação Luiz Pereira Motta para a resposta na área de lar 

residencial, importante resposta na área da deficiência com abertura de 22 

vagas.------------------------------------------------------------------------------------------------  

A candidatura da Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de 

São João da Talha na área de Lar com 59 novas vagas e o aumento de 30 

novas vagas no centro de dia e de 40 novas vagas no serviço de apoio 

domiciliário. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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A candidatura da Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de 

Santa Iria de Azóia na área de Lar com 61 novas vagas. -----------------------------  

Os Vereadores da CDU propõem que a Câmara Municipal de Loures, reunida 

no dia 16 de março de 2022, saúde todas as instituições sociais que 

apresentaram a sua candidatura esperando que as candidaturas ainda não 

aprovadas pelo PARES 3 possam ter verbas disponibilizadas pelo PRR e que 

seja também criada uma linha de apoio financeiro específica para estes 

projetos que permitam um apoio com critérios claros e transparentes que 

ajudem as instituições a concretizarem estes importantes investimentos no 

nosso concelho, não esquecendo as creches da ALPM em São Julião do Tojal 

e a da CURPISIA em Santa Iria de Azóia que estão já numa fase adiantada do 

processo que começou pela cedência dos terrenos, por parte do Município, a 

estas duas instituições. (…)” ------------------------------------------------------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, a propósito desta Saudação da 

bancada da Coligação Democrática Unitária, gostava de dizer que as IPSS do 

Concelho de Loures, por parte do atual Executivo Municipal, contam com tudo. 

E elas sabem disso.  ----------------------------------------------------------------------------  

Por isso, eu fico um pouco estupefacta, ao ver o senhor Vereador Gonçalo 

Caroço, que teve, até há bem pouco tempo, responsabilidade sobre esta 

matéria, a ler esta Moção da CDU, dizendo que em dois mil e dezassete, foi 

neste cenário que o Município desenvolveu um trabalho junto das Instituições 

Sociais. Eu já tive na oposição durante oito anos, e se continuasse nesse lugar, 

não escreveria isso.------------------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar, levar-me-ia a perguntar-lhe, se o Executivo do senhor 

Vereador, que tomou posse em dois mil e treze, só em dois mil e dezassete é 

que tomou conhecimento ou que se empenhou com o trabalho das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social. -------------------------------------------------------  

Por outro lado, é passar uma esponja sobre o passado. E passar uma esponja 

sobre o passado, é, como disse o senhor Vereador na Moção, o PARES 2 e 3 

- Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, mas houve um 

PARES 1. Houve um PARES 1, em que o Executivo Municipal, o qual eu tive o 

privilégio de integrar, apoiou nove equipamentos sociais no nosso concelho, 

que criaram mais de mil respostas sociais na área da infância e na área da 
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terceira idade, e parece-me que esta Saudação faz um pouco “tábua rasa” 

sobre esse passado. ----------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, desculpe que lhe diga - e a bancada do 

Partido Socialista tem toda a vontade de apoiar, favoravelmente, a vossa 

Saudação, agora, foi neste cenário que o Município em dois mil e dezassete 

iniciou este trabalho -, creio que não lhe fica muito bem, tendo em linha de conta 

que, muito provavelmente, não tem presente os diagnósticos sociais do 

concelho que desde a primeira hora, apontam para a necessidade de 

alargamento da rede de equipamentos sociais. -----------------------------------------  

Portanto, senhor Vereador, ficar-lhe-ia bem, e à bancada da Coligação 

Democrática Unitária, nesta Moção, dizer que deram continuidade ao trabalho 

de alargamento da rede de equipamentos sociais. Até podiam ter dito que o 

Governo não teve medidas de apoio porque houve, de facto, um período de 

tempo em que o PARES não funcionou, e isso é certo e sabido para todos, mas 

pensar que “nasceu a Rosa” agora há pouco tempo, senhor Vereador, creio 

que não é razão de ser. Aliás, convém, também, dar nota, e não sei se o senhor 

Vereador acha oportuno ou não, que muitas das candidaturas que foram 

apresentadas ao PAR 2 e ao PAR 3, também foram na primeira fase, e que 

lamentamos todos, que não tenham sido todas elas aprovadas, mas 

percebemos que, muitas das vezes, as dotações definidas não dá para tudo e 

têm que ser distribuídas pelo território, mas quase que arriscaria a dizer, que, 

das aprovadas nesta fase, todas elas tinham sido apresentadas, também, no 

PARES 1 e muitas, inclusive, acabaram, também, por ficar, como, por exemplo, 

o Centro Social de Sacavém e a CURPISIA. Há várias que já estavam em 

processo anteriormente. ------------------------------------------------------------------------  

Gostava, igualmente, de transmitir ao senhor Vereador, que, passado cinco 

meses, vir aqui propor a criação de uma linha de apoio para as candidaturas 

aprovadas a PARES, apetecia-me perguntar-lhe, porque é que quando aprovou 

o RMAIS – Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais, não criou 

lá essa linha. É que nós, e os serviços não nos deixam mentir, já pedimos aos 

serviços que nos apresentem uma Proposta - sim, porque nós envolvemos os 

serviços -, sustentada, transparente, com critérios, para trazermos a este 

Órgão, como é de Lei, para apoiarmos, de forma equitativa, os montantes não 

elegíveis, por parte destas Instituições. ----------------------------------------------------  
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Subscrevemos o nome de todas as Instituições que estão aqui em causa, mas 

temos pena que, por exemplo, não se tenha, também, referido outra, que tem 

um processo de candidatura que todos nós entendemos importante para o 

nosso Concelho, que é a Santa Casa da Misericórdia de Loures. E esta não 

está aqui neste leque. ---------------------------------------------------------------------------  

É que quando fazemos Saudações e começamos e enumerar os nomes das 

Instituições, podemos sempre correr o risco de deixar algumas de fora que não 

estão aqui mencionadas. Também não estamos aqui a mencionar, por 

exemplo, a ARPI de São Julião do Tojal, que construiu uma importante resposta 

social no entretanto, quer de Centro de Dia, quer de Lar, e que não contou com 

qualquer apoio financeiro do Município, e que numa lógica de equidade, 

deveríamos de revisitar este processo. ----------------------------------------------------  

Portanto, em nome da bancada do Partido Socialista, termino como comecei, 

dizendo que as IPSS do Concelho de Loures, da nossa parte sabem que 

contam com tudo. Contam com parceiros com parcerias privilegiadas nas mais 

diferentes áreas de atuação e contam, sobretudo, com transparência e com 

trabalho em rede. É disso que nós estamos a falar. ------------------------------------  

Não temos questão nenhuma de acompanhar, com voto favorável, a presente 

Saudação. Só gostava que o senhor Vereador fizesse aqui esta retirada do 

cenário que iniciou em dois mil e dezassete, porque este cenário de apoio ao 

alargamento da rede de equipamentos, teve início há já longos anos atrás. ----  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhora Vice-Presidente, a 

senhora começa a sua intervenção com entusiasmo e depois descarrila. Foi 

isso que aconteceu. A senhora tem toda a razão na crítica que faz. Por isso 

aceitamos que o parágrafo fique “(…) Foi neste cenário que o Município 

desenvolveu um trabalho junto das instituições sociais (…)”. Retirando o dois 

mil e dezassete. E estava tudo bem. Mas a seguir é que foi o descarrilamento, 

porque vir dizer que Santa Iria da Azóia, estaria no PARES 1, isso só pode ser 

uma brincadeira. Se não havia terreno, se não havia projeto, vir aqui dizer que 

isso estaria no PARES 1, só pode ser brincadeira. A sério, senhora Vice-

Presidente. Portanto, penso que temos que manter aqui algum nível, porque, 

se não, não vamos a lado nenhum. E aquilo que lhe digo, é que temos que 

manter aqui algum nível na discussão. -----------------------------------------------------  
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A senhora Vice-Presidente fez uma crítica ao documento da Coligação 

Democrática Unitária, que nós aceitamos. Dizer, também, que foi, também com 

a Coligação Democrática Unitária que passou a haver um apoio que é 

completamente transparente com critérios definidos, que foi possível trabalhar 

com todas as forças políticas nesta Câmara Municipal, e que permitiu não só 

aumentar os apoios às Instituições Sociais, de modo a que elas saibam com o 

que é que contam. E foi com a Coligação Democrática Unitária que isso foi 

possível em conjunto com as outras forças políticas. Mas não foi a CDU que 

cortou para metade o apoio do RMAIS – Regulamento Municipal de Apoio às 

Instituições Sociais. Não foi a Coligação Democrática Unitária que o fez. Foi o 

Partido Socialista agora que chegou à Câmara. -----------------------------------------  

O ano passado o RMAIS – Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 

Sociais tinha setecentos mil euros e este ano tem trezentos e cinquenta mil. 

Depois, quanto à questão do PARES 2 e do PARES 3, do PARES 2, todas as 

candidaturas apresentadas pelas Instituições do Concelho, foram aprovadas, 

excluindo uma que não era IPSS. Era uma entidade privada. Por isso não podia, 

nunca, ser aprovada pela Segurança Social como é evidente. ----------------------  

Quanto ao PARES 3, os projetos que foram desenvolvidos foram vinte, a 

Saudação refere aqueles que foram aprovados, que são estes quatro. Portanto, 

a Santa Casa da Misericórdia de Loures não consta porque não foi aprovado, 

como é evidente. Por isso, a Saudação refere explicitamente que esperamos 

que no futuro o PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, possa vir a apoiar 

os projetos que não foram aprovados, agora, pelo PARES 3. É isso que 

esperamos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão de o Município estar disponível para fazer um apoio 

transparente, estamos de acordo. E havia dinheiro no Orçamento para isso, 

sendo que era necessário que houvesse aprovação das Propostas que 

estavam apresentadas. O que só aconteceu agora. Como a senhora Vice-

Presidente sabe, aconteceu há quinze dias atrás. Por isso, estamos disponíveis 

para que haja esse apoio, e, evidentemente, contarão com o nosso apoio, para 

que isso possa acontecer e que as Instituições possam avançar o mais 

rapidamente possível, penso que o objetivo é o mesmo, acho que não vale a 

pena descentrar, mas sempre que a senhora Vice-Presidente quer descentrar 

o objetivo, cá estaremos para falar sobre isso. ------------------------------------------  
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--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES REFERENCIADAS, A 

SAUDAÇÃO ÀS IPSS DE LOURES, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 159/2022, FICOU COM A REDAÇÃO 

SEGUINTE: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

------------------------------------Às IPSS de Loures-------------------------------------------  

As necessidades de respostas sociais no nosso concelho são há muito sentidas 

e precisam de uma resposta robusta para fazer face às necessidades da 

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

Desde há muitos anos que as respostas sociais não têm, no essencial, sido 

asseguradas diretamente pelo Estado estando sob a responsabilidade das 

IPSS a resposta que é comparticipada pela Segurança Social. ---------------------  

Foi neste cenário que o município desenvolveu um trabalho junto das 

instituições sociais para que fossem desenvolvidas por estas, em conjunto com 

o município e juntas de freguesia, os projetos para um eventual novo programa 

de apoio à construção destes equipamentos. --------------------------------------------  

Assim foram desenvolvidos e apoiados muitos destes projetos, seja com apoio 

técnico, seja com cedências de terrenos, seja com tratamento célere por parte 

da câmara dos processos de licenciamento, tendo resultado a apresentação de 

cerca de 30 candidaturas ao PARES 2 e PARES 3. ------------------------------------  

O concelho de Loures foi o concelho com mais candidaturas apresentadas 

tanto ao Pares 2 (creches) e que teve candidaturas aprovadas que permitirão 

a abertura de 307 novas vagas, e ao Pares 3 com 22 candidaturas 

apresentadas tanto para lares como centros de dia, apoio à deficiência entre 

outras valências. ----------------------------------------------------------------------------------  

Este trabalho conjunto destas diversas entidades com as instituições permitiu 

que fossem já aprovadas 4 candidaturas do PARES 3. -------------------------------  

A candidatura da Associação Comunitária de Reformados Pensionistas e 

Idosos de Sacavém na área de Lar com 60 novas vagas e o aumento de 20 

novas vagas no centro de dia e de 10 novas vagas no serviço de apoio 

domiciliário. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A candidatura da Associação Luiz Pereira Motta para a resposta na área de lar 

residencial, importante resposta na área da deficiência com abertura de 22 

vagas.------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A candidatura da Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de 

São João da Talha na área de Lar com 59 novas vagas e o aumento de 30 

novas vagas no centro de dia e de 40 novas vagas no serviço de apoio 

domiciliário. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A candidatura da Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de 

Santa Iria de Azóia na área de Lar com 61 novas vagas. -----------------------------  

Os Vereadores da CDU propõem que a Câmara Municipal de Loures, reunida 

no dia 16 de março de 2022, saúde todas as instituições sociais que 

apresentaram a sua candidatura esperando que as candidaturas ainda não 

aprovadas pelo PARES 3 possam ter verbas disponibilizadas pelo PRR e que 

seja também criada uma linha de apoio financeiro específica para estes 

projetos que permitam um apoio com critérios claros e transparentes que 

ajudem as instituições a concretizarem estes importantes investimentos no 

nosso concelho, não esquecendo as creches da ALPM em São Julião do Tojal 

e a da CURPISIA em Santa Iria de Azóia que estão já numa fase adiantada do 

processo que começou pela cedência dos terrenos, por parte do Município, a 

estas duas instituições. (…)” ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, para apresentar uma 

Saudação à Seleção Nacional de Ginástica Acrobática, que, com a sua 

permissão passava a ler. -----------------------------------------------------------------------  

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

 PONTO QUATRO - PELA SR. VEREADORA E PELOS SRS. VEREADORES 

DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA FOI APRESENTADA UMA 

SAUDAÇÃO À SELEÇÃO NACIONAL DE GINÁSTICA ACROBÁTICA, À QUAL 

FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 160/2022 -  

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

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

-----------------À SELEÇÃO NACIONAL DE GINÁSTICA ACROBÁTICA -----------  

No decorrer do 28º Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática que 

decorreu na cidade de Baku, no Azerbaijão, entre os dias 10 e 13 de março do 
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corrente ano, a Seleção Portuguesa conquistou 7 medalhas, entre outros 

importantes resultados. -------------------------------------------------------------------------  

Dos atletas portugueses medalhados, fizeram parte a dupla, Bruno Ramalho e 

Fábio Beco, atletas do Gimnofrielas – Associação Desportiva Cultural e Social 

de Frielas, que conquistaram a medalha de prata em Equilíbrio, bem como o 4º 

lugar de Par Dinâmico. --------------------------------------------------------------------------  

Os vereadores da CDU, propõem que a Câmara Municipal reunida no dia 16 

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

1. Saudar todos os atletas, em particular os aletas Bruno Ramalho e Fábio 

Beco, técnicos, dirigentes e familiares que contribuíram para os brilhantes 

resultados alcançados, desejando que os mesmos sirvam de incentivo ao 

desenvolvimento da modalidade e da valorização do trabalho realizado pelos 

Clubes e Associações. ----------------------------------------------------------------------  

2. Dar conhecimento da Saudação à Federação de Ginástica de Portugal, ao 

Gimnofrielas – Associação Desportiva Cultural e Social de Frielas e aos 

atletas referidos, à Assembleia Municipal de Loures, à Junta e Assembleia 

de Freguesia da União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas, ao IPDJ, à Comunicação Social.” ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

A VEREADORA, SRª ANABELA FELICIANO: Senhor Presidente, para 

apresentar uma Moção pelo Reforço dos Serviços Públicos de Saúde no 

Concelho de Loures, que passava a ler. ---------------------------------------------------  

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

 PONTO CINCO - PELA SR. VEREADORA E PELOS SRS. VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA FOI APRESENTADA UMA MOÇÃO 

SUBORDINADA AO TEMA “PELO REFORÇO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE SAÚDE NO CONCELHO DE LOURES”, À QUAL FOI ATRIBUIDO O 

NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 161/2022  --------------------------  

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

--------------------------------------------“MOÇÃO ------------------------------------------------  

-----Pelo reforço dos Serviços Públicos de Saúde no concelho de Loures -------  
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A proteção e a promoção da saúde são direitos essenciais que a Constituição 

da República consagra e que se materializa no Serviço Nacional de Saúde, 

serviço nacional e público. ---------------------------------------------------------------------  

Contudo, um continuado desinvestimento no SNS levou, paulatinamente, à sua 

fragilização e incapacidade de dispor das respostas e cuidados necessários ao 

bem-estar e saúde da população. -----------------------------------------------------------  

Em Loures, a atual situação da saúde e das unidades do SNS no concelho é 

verdadeiramente dramática. Os utentes e população enfrentam, diariamente, 

inúmeras dificuldades no acesso aos cuidados primários de saúde. --------------  

Mais de 50.000 utentes que não têm médico de família atribuído, a carência de 

enfermeiros, os horários reduzidos de funcionamento das unidades do SNS 

decorrente da falta de técnicos administrativos e a desmesurada dificuldade na 

obtenção de consultas médicas marcam a atual situação que desprotege a 

população do concelho. ------------------------------------------------------------------------  

Mas se a situação é já muito difícil ela terá uma tendência de contínuo 

agravamento nos próximos anos sem precedentes tendo em conta que estão 

previstas reformas de dezenas de médicos e enfermeiros do ACES Loures-

Odivelas que não serão substituídos por novos profissionais que continuam a 

não ver no SNS uma opção para o seu futuro profissional. --------------------------  

Face ao exposto, os eleitos da CDU propõem que a Câmara Municipal de 

Loures reunida em 16 de março de 2022 delibere: -------------------------------------  

Requerer ao Governo a adoção de medidas urgentes e imediatas que garantam 

o reforço do número de médicos, enfermeiros e assistentes técnicos, por forma 

a garantir o direito da população do concelho de Loures ao acesso aos cuidados 

de saúde. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo aprovada, a Moção deverá ser remetida às seguintes entidades: 

Governo, Presidente da Assembleia da República, Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República, Presidente da Assembleia Municipal de Loures, 

Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de Loures, Presidentes das 

Assembleias de Freguesias do Concelho de Loures e órgãos de comunicação 

social.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE ----------------------------------------------------------------------------  
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 O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Senhor Presidente, queria apresentar 

uma Saudação pela Mobilização dos Lourenses, em solidariedade com a 

Ucrânia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 PONTO SEIS - PELOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA, FOI APRESENTADA UMA SAUDAÇÃO SUBORDINADA AO 

TEMA “MOBILIZAÇÃO DOS LOURENSES EM SOLIDARIEDADE COM A 

UCRÂNIA”, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO 162/2022  ---------------------------------------------------------------------  

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

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

-MOBILIZAÇÃO DOS LOURENSES EM SOLIDARIEDADE COM A UCRÂNIA  

No passado dia 24 de fevereiro, a Rússia deu início a uma ofensiva militar em 

território ucraniano. ------------------------------------------------------------------------------  

A escalada militar vem subindo cada vez mais e com cada vez mais gravidade, 

levando a cenas e imagens como a Europa não presenciava há décadas.  -----  

Esta invasão russa, que vem chocando o resto do mundo, vem cometendo 

crimes bárbaros, os quais exigiriam horas a enunciar.  --------------------------------  

Desde o bombardeamento de urbanizações, habitações e até maternidades 

que em nada servem em termos estratégicos, assistimos impotentes ao 

assassinato de civis desarmados, e outros que seguem em corredores 

humanitários para fugirem à guerra. --------------------------------------------------------  

O cenário de guerra montado na Ucrânia e também aqueles que daí fogem em 

busca de segurança, foram motivos de alerta por parte do resto da Europa pela 

necessidade de ajudar e auxiliar os ucranianos, desde os que permaneceram 

para defender a Nação, como aqueles que procuraram refúgio em território 

Europeu. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Toda a Europa tem vindo a demonstrar uma onda de solidariedade, 

arrecadando bens essenciais e mobilizando transportes e pessoas, tanto para 

levar mantimentos e bens das mais variadas necessidades para quem 

permanece em solo de guerra, como para aqueles que desejem sair, e assim 

terão um meio de fuga.  ------------------------------------------------------------------------  

A Europa pode não estar a intervir militarmente, mas definitivamente que 

escolheu um lado. --------------------------------------------------------------------------------  
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A Europa escolheu ajudar a Ucrânia contra o imperialismo russo. -----------------  

Apesar da tentativa de justificação por parte de Putin e dos que o rodeiam e 

representam – e aqui vale a pena relembrar que em Portugal, incluindo em 

Loures, há quem vá seguindo e relativizando o gravíssimo cenário que se está 

a passar – toda a Europa está mobilizada em torno da Ucrânia. -------------------  

Acompanhando este ritmo, os munícipes do concelho de Loures não se 

deixaram ficar.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Noutras cidades e comunidades, não só em Portugal como pelo resto da 

Europa, foram vários os anúncios e publicidades de empresas, associações e 

pessoas de Loures que promoveram recolhas de bens e mobilização para 

ajudar o povo ucraniano.  ----------------------------------------------------------------------  

Num espírito de comunidade, solidariedade e amizade, os Lourenses 

compreenderam a gravidade da situação, e não quiseram ficar de fora. Os 

Lourenses quiseram intervir e ajudar; quiseram mostrar que, também em 

Loures, existe dinâmica e compaixão. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, como órgão representativo dos lourenses, não pode nem 

deve ignorar a dinâmica que se gerou de forma natural e instantânea no nosso 

Concelho.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Não divergindo com a onda de solidariedade que se gerou, os lourenses 

responderam; quiseram responder; quiseram ajudar; não se limitaram a ver a 

desgraça; os lourenses quiseram intervir, não ficaram para trás.  ------------------  

Assim, os eleitos do PSD, do PS e do Chega na Câmara Municipal de Loures 

propõem à Câmara Municipal que delibere:  ---------------------------------------------  

1. Saudar todos os lourenses, que de forma solidária se organizaram, e numa 

fantástica mobilização e dinâmica de ajuda ao próximo, depressa 

prepararam várias iniciativas de forma a prestar o auxílio possível à Ucrânia, 

não enveredando em discursos de negacionismo e relativismo moral; --------  

2. Saudar não só os munícipes do nosso Concelho, mas todos os que 

igualmente se mobilizam em torno da solidariedade para com a Ucrânia, cuja 

integridade, autonomia e independência nacional estão a ser postas em 

causa com esta invasão Russa.” ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, relativamente a 

esta Saudação, a Coligação Democrática Unitária, também tem uma Moção 

para apresentar sobre a mesma temática. ------------------------------------------------  
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São conhecidas as nossas posições sobre esta matéria, que foram, aliás, 

clarificadas na última reunião, de que o Partido Comunista Português sempre 

esteve do lado da paz e continua a estar. Por isso, desde que a situação na 

Ucrânia começou a ter escaladas de violência, desde dois mil e catorze, que o 

Partido Comunista Português refere que é necessário o cumprimento dos 

acordos de Minsk, para que a situação não escape. E isso foi o que aconteceu, 

com esta invasão, por parte da Rússia, ao território Ucraniano. Aliás, corremos 

agora o sério risco de a escalada continuar. E aquilo que pensamos que tem 

que ser o nosso principal objetivo, é impedir essa escalada, porque isso trará, 

evidentemente, consequências muito graves para a Europa e para a 

humanidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso é que entendemos que não se deve passar uma esponja pelo passado, 

como dizia a senhora Vice-Presidente Sónia Paixão e muito bem. Passar a 

esponja sobre o passado, implica não perceber as razões que estão por trás, e 

isso implica, evidentemente, não conseguirmos trabalhar para aquilo que é 

fundamental neste momento, que é parar a guerra, haver um cessar fogo e que 

sejam cumpridos os acordos internacionais por parte de todos os estados e, 

em particular, evidentemente, por parte do estado russo. ----------------------------  

Senhor Presidente, antes de apresentar algumas propostas de alteração, 

gostava de ler aqui uma passagem de um artigo que saiu na revista Visão em 

dois mil e oito e que diz o seguinte: “(…) Tchiney foi à Ucrânia, onde tentou, 

também, dividir os dirigentes políticos, estimulando a primeira ministra Yulia 

Tymoshenko, anti russa, contra o Presidente Viktor Yushchenko, mais 

apaziguador. Tudo em nome da NATO. Isto é, a NATO, criada como 

organização defensiva no início da guerra fria, está a tornar-se, por pressão 

dos neoconservadores americanos, uma ameaça à paz. Cuidado União 

Europeia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Moratinos, o ministro espanhol dos estrangeiros, veio advertir numa entrevista 

ao “El País”: “A Rússia atual, não é a soviética, mas também não é a de 

Helsinki, devemos evitar que nos imponham uma agenda do tempo da guerra 

fria”. E eu acrescento, não ameaçar a Rússia e negociar com firmeza com ela. 

Enquanto isto, a ONU – Organização das Nações Unidas, esteve, 

estranhamente, ausente e silenciosa.”. Isto não é escrito por ninguém do 

Partido Comunista Português. Isto não é escrito, também, por alguém que seja 
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apoiante do presidente russo, suponho eu. Isto é escrito por Mário Soares. Foi 

um texto escrito por Mário Soares. ----------------------------------------------------------  

Também outro texto importante, com que Miguel Sousa Tavares nos brindou 

nos últimos dias, diz o seguinte: “(…) Volodymyr Zelenski, parece agora, 

finalmente, disposto a negociar com o Putin e a negociação, se não foi, 

entretanto, cancelada, irá já a nível de ministros dos estrangeiros. Devemos a 

Israel, à Turquia, e, em parte, à China, esse esforço de internacionalização, 

capaz de sentar as partes à mesa. Nada o devemos aos Estados Unidos, à 

União Europeia ou à ONU, como eu sempre o escrevi. Nem antes, nem agora. 

E isso merece ficar registado. Temos uma guerra na Europa, com um potencial 

de alastramento, como nunca antes em setenta anos. Com efeitos económicos 

desastrosos sobre o continente, com, talvez, cinco milhões de refugiados, que 

tudo perderam e, apesar disso, a Europa, enquanto tal, não mexeu uma palha 

para evitar o conflito ou para tentar pará-lo, uma vez iniciado. (…)”. --------------  

Este artigo foi escrito por Miguel Sousa Tavares, ao qual também não lhe são 

conhecidas ligações ao Partido Comunista Português nem a Putin. ---------------  

Por último, também uma notícia saída na semana passada, de um canal 

francês, que diz o seguinte: “(…) Estou pronto a admitir, de que fizemos muitos 

erros e que perdemos a possibilidade de nos aproximarmos da Rússia. Há 

momentos em que devíamos de ter feito melhor. Há coisas que nós 

propusemos e que não podíamos implementar como, por exemplo, a promessa 

de que a Ucrânia e a Geórgia, iriam fazer parte da NATO. Eu acho que foi um 

erro fazer promessas que não podemos cumprir. Assim, perdemos a 

oportunidade de trazer a Rússia para a proximidade com o Oeste. (…)”. Esta 

entrevista e estas declarações não são feitas por nenhum elemento do Partido 

Comunista Português. Aliás, são bastante graves, porque são feitas pelo 

senhor Josef Borrel, que é o Alto Representante da União Europeia para a 

Política Externa e de Defesa. -----------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente e senhores Vereadores, nós fazemos estas declarações 

para percebermos que, embora esteja a ser criado um novo sistema de censura 

na União Europeia, algo que reprovamos em qualquer parte do mundo, e, em 

particular, na Europa, que criticou, e bem, outros países que adotaram sistemas 

de censura, mas que agora decidiu avançar com esses sistemas de censura, 

também, na Europa, impedindo órgãos de comunicação social de funcionarem. 

É grave que isto aconteça, e ainda mais grave é, que isto aconteça sem que 



 

                                                                                                                                            

44/153 
 

 

                                                                                                                                     12ª Reunião Ordinária - 2022-03-16 

haja aqui revolta de quem tem que haver, porque a liberdade de imprensa deve 

ser uma questão fundamental e a censura não pode conviver com os valores 

democráticos. --------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso, e tendo em conta esta situação, e porque, de facto, aquilo que 

entendemos que é urgente, é haver uma solução de paz e que, para que isso 

aconteça, tem que ser compreendido todo o passado e tudo aquilo que se 

passa no terreno, propomos as seguintes alterações: no segundo parágrafo, 

ficaria “(…) A escalada militar vem subindo cada vez mais e com cada vez mais 

gravidade, levando a cenas e imagens como a Europa não presenciava há 

décadas, desde a guerra da Jugoslávia, levada a cabo pelos Estados Unidos 

da América na Europa, nos anos noventa. ------------------------------------------------   

Esta invasão russa, que vem chocando o resto do mundo, vem cometendo 

crimes bárbaros, os quais exigiriam horas a enunciar, escalando um conflito 

que levou à morte de milhares de ucranianos, também pela ação do exército 

ucraniano que integrou nas suas fileiras, organizações neonazis, 

designadamente, o batalhão Azov (…)”. ---------------------------------------------------  

Depois, no quarto parágrafo, iniciava “(…) Desde 2014, assistimos a 

bombardeamentos de urbanizações, habitações e até maternidades que em 

nada servem em termos estratégicos, assistimos impotentes ao assassinato de 

civis desarmados, e outros que seguem em corredores humanitários para 

fugirem à guerra. (…)” --------------------------------------------------------------------------  

O ponto cinco e o ponto seis não terão alterações e o ponto sete “(…) A Europa 

pode não estar a intervir militarmente, mas, definitivamente, que escolheu um 

lado e continua a suportar uma escalada da guerra, quando deveria de investir 

no processo de sessar fogo e fim da guerra negociada sobre a mediação da 

ONU. (…)” ------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, no parágrafo a seguir, ficava “(…) A Europa escolheu ajudar o 

imperialismo americano, que utilizou o povo ucraniano contra o imperialismo 

russo. (…)”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

No parágrafo seguinte, na última linha, ficava “(…) toda a Europa está 

mobilizada em torno do povo ucraniano. (…)”. -------------------------------------------  

Na parte deliberativa, na terceira linha do ponto um, ficava “(…) de forma a 

prestar o auxílio possível ao povo ucraniano (…)”.  -------------------------------------  

E o ponto dois, ficaria da seguinte forma: “(…) Saudar, não só os munícipes do 

nosso Concelho, mas todos os que, igualmente, se mobilizam, em torno da 
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solidariedade para com o povo ucraniano, cuja integridade, autonomia e 

independência nacional, estão a ser postas em causa com esta invasão Russa, 

após as diversas ações de financiamento e treino do exército ucraniano, pela 

NATO, dos ataques perpetrados à população ucraniana, no Donbas. (…)”. ----  

No ponto três, ficaria “(…) Exortar que sejam feitos todos os esforços, em 

particular dos Governos Europeus, para que seja alcançado, o mais 

urgentemente possível, uma solução de paz negociada, que restabeleça a paz 

e a segurança em todo o espaço europeu, impedindo, assim, uma escalada do 

conflito, que terá graves consequências para a Europa e para a humanidade. 

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

Senhor Presidente, são estas as nossas propostas de alteração à Saudação. -  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, em relação a este 

ponto, queria tecer dois comentários. “Obviamente, que aquilo que é a limitação 

à liberdade de imprensa, é algo que não podemos tolerar em todo o mundo.” 

Dezoito de março de dois mil e dezanove. Jerónimo de Sousa. “A Coreia do 

Norte não é uma democracia? É apenas uma opinião”. Brincadeira, é o que 

estamos aqui a fazer. ---------------------------------------------------------------------------  

Depois, gostaria de dizer que, se o Partido Social Democrata permitir, eu 

subscreva a Saudação original. --------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Senhor Presidente, obviamente, que 

não aceitamos as alterações. Portanto, esta Saudação permanecerá, tal e qual 

como está. ------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, gostaria de acrescentar, que o que me parece, é que o que estamos 

aqui a fazer, é, meramente, a saudar os lourenses. Portanto, respeito as 

propostas feitas pelo senhor Vereador Gonçalo Caroço, mas não consigo 

compreender este pedido de alteração a esta Saudação. ----------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, não foram aceites 

as alterações à Saudação ---------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, gostaria que as 

minhas propostas de alterações à Saudação, ficassem transcritas em ata. -----  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, a Saudação, passa, 

então, a ser subscrita pelos Vereadores do Partido Social Democrata, pelos 

Vereadores do Partido Socialista e pelo senhor Vereador do Chega. -------------  

Dizer, também, que, toda esta discussão, obviamente, não pode ser desligada 

da discussão anterior, havida numa reunião de Câmara que tivemos sobre esta 

matéria, se bem que o que percebi, é que, agora, foi mais numa onda de 

solidariedade para com o povo ucraniano, e não tanto do ponto de vista político, 

que a Coligação Democrática Unitária, quis aqui colocar a questão do 

enquadramento histórico e político da mesma.  -----------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, apenas para dizer, que, 

em relação à bancada do Partido Socialista, a Saudação deverá ser subscrita 

pelos eleitos do Partido Socialista, para que o senhor Presidente também a 

poder subscrever, e que desta Saudação, seja dado conhecimento à 

Assembleia Municipal, às Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia do 

nosso Concelho e aos órgãos de comunicação social. --------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Senhor Presidente, também deverá 

ser dado conhecimento à Embaixada da Ucrânia. --------------------------------------  

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

 --- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A SAUDAÇÃO SUBSCRITA PELOS SRS. 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, PELO SR. 

PRESIDENTE, SRA. VICE-PRESIDENTE, SRA. VEREADORA E SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E SR. VEREADOR DO CHEGA, À 

QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

162/2022, FOI APROVADA COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE 

DA CÂMARA, DA SRª VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E 

DO SR. VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR 

DO CHEGA. VOTARAM CONTRA, A SENHORA VEREADORA E OS 

SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ---  

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

 ------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ---------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, a Coligação 

Democrática Unitária, apresentou diversas propostas de alteração a este 
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documento, no sentido de que o essencial da Saudação aos lourenses, em 

solidariedade ao povo ucraniano, ficasse salvaguarda, mas sem que pusesse 

em causa, todo o entendimento que é necessário ter para se perceber o que se 

passa na Ucrânia e como é que se pode resolver essa situação. ------------------  

As propostas de alteração, mesmo nas recomendações votadas não foram 

aceites, razão pela qual nós votámos contra o documento. --------------------------  

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

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, queria 

apresentar uma Moção, que tem como tema, por uma resposta Municipal para 

a integração de refugiados, em particular do conflito militar na Ucrânia, através 

da intervenção em conjunto com o governo em áreas importantes para a 

integração social, que passaria a ler: -------------------------------------------------------  

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

 PONTO SETE - PELA SR. VEREADORA E PELOS SRS. VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FOI APRESENTADA UMA MOÇÃO 

SUBORDINADA AO TEMA “POR UMA RESPOSTA MUNICIPAL PARA A 

INTEGRAÇÃO DE REFUGIADOS, EM PARTICULAR DO CONFLITO MILITAR 

NA UCRÂNIA, ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO EM CONJUNTO COM O 

GOVERNO EM ÁREAS IMPORTANTES PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL”, À 

QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

163/2022  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

---------------------------------------------“Moção  ------------------------------------------------  

 Por uma resposta Municipal para a integração de refugiados, em particular do 

conflito militar na Ucrânia, através da intervenção em conjunto com o governo 

em áreas importantes para a integração social ------------------------------------------  

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

A) Desde o início do conflito militar na Ucrânia que o número de refugiados tem 

escalado diariamente de forma dramática, sendo que, segundo as mais 

recentes fontes, a 08.03.2022, já ultrapassava os 2 milhões de refugiados 

ucranianos que agravam a situação dos muitos milhões de refugiados a nível 

mundial em particular de África e do Médio Oriente. --------------------------------  
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B) Loures sempre foi considerado um concelho solidário devendo continuar a 

constituir-se como um exemplo de acolhimento e integração de refugiados, 

a nível nacional; -------------------------------------------------------------------------------  

C) As ações a desenvolver pelo Município devem, sempre, articular-se com as 

ações cuja responsabilidade cabe ao Governo, complementando-as; ---------  

D) Em geral, os refugiados têm como aspiração legítima o regresso à sua pátria, 

devendo o Município de Loures contribuir para essa vontade, quando 

verificadas as condições de segurança e bem-estar que o permitam; ---------  

E) Para tal, é fundamental que o Município de Loures continue a ter um papel 

ativo em diversas áreas de que se destacam a saúde, a educação os 

transportes e a integração social. --------------------------------------------------------  

Assim os vereadores da CDU propõem que a Câmara Municipal de Loures 

delibere:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

1- Recomendar ao Executivo Municipal que ponha em prática um programa de 

apoio aos refugiados que procurem abrigo no nosso país, em particular os 

provenientes do conflito armado na Ucrânia, através da criação de condições, 

em articulação com a ação do Governo a nível nacional, para que todos os que 

pretendam, encontrem as respostas necessárias no nosso concelho em torno 

das seguintes áreas;  ----------------------------------------------------------------------------  

1.1. Habitação;  -----------------------------------------------------------------------------------  

1.2. Trabalho;  -------------------------------------------------------------------------------------  

1.3. Educação;  -----------------------------------------------------------------------------------  

1.4. Saúde;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Mobilidade;  ----------------------------------------------------------------------------------  

1.6. Cultura;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.7. Proteção temporária; ----------------------------------------------------------------------  

1.8. Articulação com o CPR. ------------------------------------------------------------------  

A ser aprovada, esta Moção deverá ser enviada para a Assembleia Municipal, 

Juntas de Freguesia, Assembleias de Freguesia, Conselho Português para os 

Refugiados e órgãos de comunicação social.” -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, somos favoráveis em 

relação ao princípio da Moção. A questão é que, aqui, se tenta misturar, e 

quando falamos de igualdade, não podemos tratar por igual, aquilo que não é 

igual. Tenta-se mostrar nesta Moção situações que têm a ver com o plano de 
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refugiados que tem sido feito até hoje, com aquilo que é a necessidade de 

acolher aqueles que são refugiados de guerra da Ucrânia. --------------------------  

E podem chamar populismo ou o que quiserem. Estão à vontade. Mas há uma 

coisa que para o Partido Chega é claro. É que uma coisa são as mulheres e 

crianças que estamos a ver. Outra coisa são situações de alegados refugiados, 

a que nós assistimos e que, curiosamente, nunca vem nenhuma mulher nem 

nenhuma criança. Os barcos chegam do mediterrâneo, mas nunca vem nem 

nenhuma mulher nem nenhuma criança. Foram elas que ficaram a combater a 

guerra ou foi o inverso? Portanto, não pudemos tratar de uma forma igual, 

aquilo que não é igual.  -------------------------------------------------------------------------  

Portanto, não irei votar, favoravelmente, esta Moção. Irei abster-me, porque o 

princípio da Moção seria para os refugiados do conflito militar da Ucrânia, mas, 

depois, pelo meio, “mete-se” aqui outras coisas, a tentar ver se isto passa tudo 

no mesmo barco. Mas não passa. Não passa, nem pode passar tudo no mesmo 

barco. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Podem dizer que é populismo, aquilo que o Presidente do meu partido tem dito. 

Mas é a realidade. Na Ucrânia, como o senhor Presidente disse na última 

reunião, e é verdade, ao vermos aquelas famílias que têm que tomar uma 

decisão, a única coisa que têm, é uma mochila. Tem que tomar a decisão de 

sair para sobreviver. Os outros refugiados, não todos, repito, não todos, mas a 

situação não é idêntica. -------------------------------------------------------------------------  

E por muito que tentem apelidar de xenofobia, de racismo, etc., não tem nada 

a ver uma coisa com a outra. -----------------------------------------------------------------  

Portanto, o Partido Chega tem uma posição que é clara. Nós apoiamos a 

questão dos refugiados da guerra da Ucrânia. Vimos que a forma como são 

refugiados as mulheres e as crianças e que os homens ficam a lutar. “Coisa” 

que não acontece noutras situações que se tentam mostrar por aqui, e por isso, 

obviamente, não podem ser tratadas da mesma maneira, e, obviamente, eu 

não irei aceitar que isto se meta tudo na “bimby”, e que sai daqui um bolo 

fantástico, porque com “papas e bolos se enganam os tolos” e a mim não vai 

passar.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, percebendo o espírito da 

Moção, e que o espírito da Moção é uma resposta integrada, aquilo que, em 

nome da bancada do Partido Socialista me apraz registar e dizer aos senhores 
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Vereadores,  aliás, queria dizer que a Moção ainda não tinha sido distribuída 

quando dei a minha informação inicial no Período de Antes da Ordem do Dia e 

é testemunha do que eu vou dizer, inclusive, os senhores Presidentes das 

Juntas de Freguesia do nosso Concelho, e que, como sabem, os senhores 

Vereadores representam mais que uma força política. --------------------------------  

A Câmara Municipal está a fazer esta articulação com o ACM – Alto 

Comissariado para as Migrações, com o SEF – Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, com o IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, com a 

Segurança Social, com a Área da Saúde e com a Área da Educação. -----------  

Isto já está a acontecer aos dias de hoje no nosso Concelho. O mote foi dado, 

como eu disse anteriormente, em reunião de núcleo executivo e na medida em 

que as pessoas vão chegando ao nosso Concelho e que são do conhecimento 

de todas as áreas públicas, bem como os que chegam por particulares e que 

cedem aos canais de comunicação da Câmara, esta resposta integrada está, 

devidamente, formalizada. ---------------------------------------------------------------------  

E este deve ser o canal correto, inclusive, para evitar outras circunstâncias que 

nós sabemos. É preciso que tenhamos todos consciência das redes de 

oportunismo que podem ocorrer, e, por isso, aquilo que, afincadamente, 

recomendamos, é que todos nós, se tivermos conhecimento de que está para 

chegar um autocarro, uma carinha, ou o que for, que por favor não hesitem em 

contactar as Instituições Públicas, em concreto, eu falo da Câmara Municipal, 

através da nossa linha, porque esta rede integrada com os serviços da 

Administração Pública competentes na matéria, está, devidamente, concebida. 

Portanto, a bancada do Partido Socialista, uma vez que isto já está a acontecer, 

não pode fazer mais nada, do que, naturalmente, subscrever a Moção e dizer, 

sim senhor, é disto mesmo que estamos a tratar. ---------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, queríamos 

congratularmo-nos com esta posição do Partido Socialista que, felizmente, se 

distancia de outro tipo de posições que, no nosso entender não devem de ser 

defendidas, mas que, infelizmente, continua a acontecer. ----------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, aqui não há o facto de 

haver ou não distanciamento. Aqui a questão é prática. E o que aconteceu aqui 

- e ainda ontem esta questão foi abordada numa reunião que tive com a Direção 
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da Associação Nacional de Municípios -, foi o facto de ter havido uma onda de 

solidariedade muito espontânea, mas que não teve uma coordenação porque 

não houve tempo. Aliás, com os vários Presidentes de Câmara com quem eu 

falei dos diversos Concelhos que estiveram presentes nessa reunião, esta onda 

de solidariedade espontânea, que envolveu as Juntas de Freguesia e 

empresas, todas se mostraram disponíveis e avançaram com um espírito 

abnegado de apoio.  -----------------------------------------------------------------------------  

Porém, há cuidados que, obviamente, se têm que ter - e nessa reunião com a 

Associação Nacional de Municípios, eu transmiti isso mesmo -, porque, de 

facto, temos que ter cautela, devido ao risco que se corre, quer de tráfego 

humano, quer de outras coisas que têm vindo a acontecer. Aliás, têm havido 

relatos sobre essa matéria, e, por vezes, o facto de se ter esse espírito 

voluntário e abnegado, faz com que se corra riscos. No entanto, Loures tem a 

felicidade de ter um CPR – Conselho Português dos Refugiados, que está a 

trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal – e eu transmiti isso mesmo na 

reunião, e que nos garante, de alguma forma, esse apoio oficial que é 

importante existir. ---------------------------------------------------------------------------------  

Não tenho nada contra os movimentos espontâneos, aliás, agradeço-os, mas 

o que eu constatei nas deslocações que fiz a vários sítios, nomeadamente, quer 

a Santa Iria de Azóia, quer a Moscavide, quer no armazém do MARL, foi que 

estavam um conjunto de voluntários, outros que se deslocaram, hospitais de 

campanha e outros apoios, a dar o seu melhor, para prestar essa ajuda. -------  

Mas eu, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Loures, o que transmiti 

à senhora Vice-Presidente da Câmara e disse-o ontem, também, nessa reunião 

com a Direção da Associação Nacional de Municípios, foi que entrar em 

“loucuras”, como alguns municípios entraram, trazendo um conjunto de 

refugiados para os colocar em camaratas, na minha opinião, não concordo com 

esse apoio e acho que é preciso ter muito cuidado, porque, de facto, depois, 

onde é que eles vão dormir? Em camaratas? Quanto tempo? Um mês? Dois 

meses? Um, dois anos? Portanto, é preciso ter muito cuidado.  --------------------  

Dizer, também, que estando nós articulados com os Agrupamentos Escolares, 

é importante que as famílias que estão na nossa comunidade escolar, estejam, 

devidamente, integradas, portanto, é importante que exista essa articulação, e 

que as pessoas que venham para o Concelho de Loures, tenham, pelo menos, 



 

                                                                                                                                            

52/153 
 

 

                                                                                                                                     12ª Reunião Ordinária - 2022-03-16 

essa ligação afetiva que é importante existir, com muitas das famílias que já cá 

existem, e que estão nas diversas escolas do nosso Concelho. --------------------  

Essa relação com os Agrupamentos Escolares está a ser feita e muito bem 

articulada com o CPR e com a própria embaixada. A senhora Vice-Presidente 

está a fazer esse trabalho, porque não cometemos essa “loucura” e digo-o aqui 

com toda a frontalidade. Aliás, já o disse ontem na reunião com Associação 

Nacional de Municípios, porque, muitas vezes, esse espírito abnegado, mais 

tarde, vai-se criar num problema social grave de integração e de respostas 

sociais, a essas pessoas, que é importante acautelar. --------------------------------  

Portanto, aproveito este momento, depois de toda a discussão que houve, para 

dar esta nota, que é a minha posição muito particular, relativamente a esta 

matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A SAUDAÇÃO FOI APROVADA COM OS 

VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRª VICE-

PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

ABSTEVE-SE O SR. VEREADOR DO CHEGA. -----------------------------------------  

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

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, quero interpelá-lo …  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, já tivemos duas horas 

de Período de Antes da Ordem do Dia. Portanto, cada partido tem que gerir o 

tempo, sendo que há uma hora regimental para o Período de Antes da Ordem 

do Dia. Cada partido tem a liberdade de fazer a gestão do seu tempo e a mim 

cabe-me cumprir o Regimento, que, aliás, hoje, já o incumpri em cerca de uma 

hora. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, naturalmente, que a 

gestão do tempo do Período de Antes da Ordem do Dia é de cada bancada, 

não há dúvida nenhuma sobre isso. Por isso farei chegar um requerimento na 

próxima reunião. No entanto, o que eu queria dizer ao senhor Presidente, nessa 
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mesma postura de liberdade e de prestação de contas nesta casa, o senhor 

Presidente, há um mês atrás, por dificuldades … ---------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, desculpe, mas há uma 

liberdade que assiste a cada um. A mim cabe-me que se cumpra o Regimento 

e já se ultrapassou em quase uma hora, a hora do Período de Antes da Ordem 

do Dia, que está no Regimento. Portanto, o senhor Vereador quer a palavra 

para? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, para o interpelar, 

quando é que responde à questão sobre o loteamento das Almoinhas … -------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, na próxima Reunião de 

Câmara, terei todo o prazer de lhe responder sobre essa matéria e, também, a 

outras duas, designadamente, sobre o endividamento da Câmara em dois mil 

e catorze e à questão do senhor Vereador Gonçalo Caroço sobre a 

transferência de sessenta mil euros, para a Junta de Freguesia de Sacavém e 

Prior Velho, no âmbito do Covid. Fica já aqui esta nota. A estas três questões, 

terei a oportunidade de responder na próxima reunião de Câmara. ---------------  

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

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

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

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

--- Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi solicitada a admissão na 

presente Ordem do Dia da Reunião, da Proposta seguinte:  --------------------  

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

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

 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 164/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER A 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A PERMUTA DO 

INVESTIMENTO “ESCOLA BÁSICA Nº 5 DE CAMARATE - OBRA” 

(DELIBERAÇÃO CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 579/2020) PELO 

RESPEITANTE À “ESCOLA PORTELA DE SANTA IRIA DE AZOIA – OBRA” E 

CONSEQUENTE ALTERAÇÃO À CLAUSULA TERCEIRA “FINALIDADE” DO 
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“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO” CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES E A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ------------------------------------------  

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

 --- ADMITIDA POR UNANIMIDADE ---------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO NOVE - ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2022.02.22 -----------------------------------------------  

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA E A SENHORA VEREADORA 

ANABELA DE OLIVEIRA FELICIANO E PACHECO, NÃO PARTICIPARAM NA 

VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE 

RESPEITA A ATA. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 119/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA RATIFICAR A APROVAÇÃO 

DA 3ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 E OPÇÕES DO 

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

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

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

A. Relativamente ao procedimento para aquisição de energia elétrica, 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: ----------------------------------------------------------------  

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 nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, 

a Câmara Municipal ratifique a aprovação da 03.ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022-2026 (4ª Alteração dos Documentos 

Previsionais), aprovada por mim em 25 de fevereiro, conforme documento em 

anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Alteração visa 

a necessidade de reforço de rúbricas associadas à aquisição de energia elétrica 

e aos respetivos aumentos de preços, nomeadamente, na eletricidade das 

instalações municipais, cerca de mais setecentos mil euros e na eletricidade 

dos espaços públicos, cerca de mais quatrocentos e cinquenta e cinco mil 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, nada temos 

contra esta Proposta. No entanto, há aqui uma questão que temos que falar 

sobre ela. Na última Reunião de Câmara, foi apresentada a Proposta de 

adjudicação do contrato da eletricidade. Essa adjudicação, implicava 

cabimento, e esse cabimento, necessitou desta Proposta que veio aqui hoje. 

Ou seja, no limite, se esta retificação fosse reprovada hoje, o procedimento 

tinha que ficar anulado, porque houve uma decisão do senhor Presidente na 

sexta feira anterior à última Reunião de Câmara, no sentido de alterar o 

Orçamento. O que aconteceu. Mas, depois, quando fomos verificar o 

Orçamento, que incluía já o saldo de gerência, ele já tinha este acrescento que 

hoje vem aqui à Reunião de Câmara. Portanto, o Orçamento tinha já o dinheiro 

necessário, agora, é evidente que houve aqui uma decisão do senhor 

Presidente, que não foi validada pela Câmara e está aqui hoje a ser validada. 

E o procedimento foi já aprovado. -----------------------------------------------------------  

Portanto, temos duas questões sobre esta matéria. A primeira, é que teria sido 

bom, que tivéssemos sabido desta situação concreta, ou seja, que estávamos 

a votar um procedimento que é de grande importância para o Município, mas 

que não tinha sido possível, por alguma razão, trazer a Proposta de ratificação 

que permitiria ratificar o orçamento. Acho que isso teria sido bom para todos 

sabermos como é que estávamos a votar, porque só agora é que foi possível 

nós percebemos isso. ---------------------------------------------------------------------------  

A segunda, é se estamos em condições de assegurar que, legalmente, não há 

nenhum problema com a decisão que tomámos há quinze dias atrás, tendo em 

conta que só hoje é que vamos deliberar sobre a decisão do senhor Presidente. 
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Se estamos em condições de assegurar que não há nenhum problema legal 

com essa questão e estando isso, devidamente, acautelado, nada temos contra 

o procedimento. Também gostávamos que, de futuro, sempre que houvesse 

uma situação idêntica, pudéssemos ser informados, porque, depois, somos 

apanhados com estas decisões e com procedimentos que já foram aprovados 

e isso não é agradável. Portanto, são estas as duas questões que colocamos.   

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Gonçalo Caroço, de 

facto, tem toda a razão. No entanto, esta situação das ratificações, por parte 

dos Presidentes de Câmara, não é virgem. E não é virgem, nem no país, nem 

aqui em Loures. Como o senhor Vereador sabe, até porque fez parte do 

Executivo anterior, isso já aconteceu no passado. --------------------------------------  

Mas a questão que está aqui em causa, é uma ratificação e a Lei confere-lhe 

isso mesmo. Agora, quanto às preocupações, do ponto de vista de despesa 

executada e não validada pela Câmara, é assunto que eu não me vou 

pronunciar neste momento, porque é matéria de uma auditoria da IGF- 

Autoridade de Auditoria e do Tribunal de Contas, do qual os senhores 

Vereadores tiveram acesso e que no passado isso, de facto, pelo menos do 

que diz lá, é que isso se verificou. -----------------------------------------------------------  

São matérias que teremos a oportunidade de nos debruçarmos no espaço e no 

momento próprio. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, só para 

clarificar que não há aqui nenhum problema com as retificações do senhor 

Presidente. A questão que aqui se coloca, é que é a primeira vez que acontece, 

que é o facto de ter havido uma decisão na última Reunião de Câmara de 

adjudicação de um procedimento com o cabimento no Orçamento que ainda 

não tinha tido a aprovação da Câmara, mas sim uma decisão do senhor 

Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Esta é que é a diferença. Portanto, no limite, hoje, se, por alguma razão, a 

Câmara reprovasse este ponto, o procedimento que aprovámos há quinze dias, 

teria que ser anulado, porque não havia Alteração Orçamental. É esta a 

questão nova que nunca aconteceu e, por isso, é que questionámos se não 

levanta questões legais. Mas se o senhor Presidente garante que não levanta 

questões legais, tudo bem, aquilo que pedimos, é que, de futuro, se houver 
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novas situações destas, ou seja, de procedimentos que venham a ser 

aprovados na Câmara e que o Orçamento comtemple esta verba, por uma 

decisão do senhor Presidente que terá que ser retificada no futuro, que 

possamos saber para termos toda a informação. ---------------------------------------   

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Gonçalo Caroço, o que 

lhe posso dizer, é que, se calhar, não leu bem o Relatório de Auditoria e Contas 

e da IGF, sobre os assuntos financeiros anteriores, ou seja, da gestão da qual 

o senhor Vereador fazia parte.  ---------------------------------------------------------------  

Porventura não deve de ter lido, por isso, apelo que o faça. Aliás, essa 

informação já foi partilhada pelos senhores Vereadores e pelos Deputados 

Municipais, portanto, quanto a questões de legalidade, esta garanto-lhe. Sobre 

as outras, teremos oportunidade de nos pronunciarmos em momento próprio.  

Sobre a questão da ratificação, como qualquer ratificação, que, aliás, sempre 

ocorreu, é uma “figura” que existe, e, obviamente, se ela não for aprovada pela 

Câmara, que todo o ato do Presidente de Câmara que apela a essa ratificação, 

fica, automaticamente, nulo. -------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. PAULO PITEIRA: Senhor Vereador, com esta sua 

intervenção, fico um pouco na dúvida em que ponto da Ordem do Dia é que 

estamos. É porque o senhor Presidente está a falar de um Relatório da IGF que 

não está em apreciação neste ponto. Este ponto, convém relembrar, é a 

terceira Alteração Permutativa do Orçamento dois mil e vinte e dois e as 

Opções do Plano para dois mil e vinte e dois/vinte e seis, e as questões que o 

senhor Vereador Gonçalo Caroço aqui colocou, foi, exatamente, sobre este 

documento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, nós teremos todo o gosto em discutir o relatório da IGF 

quando ele for objeto de discussão. Que, como sabe, nem foi. Foi distribuído 

às bancadas, seguirá a sua tramitação normal. Portanto, o senhor Presidente 

escusa de fazer deste relatório, uma peça de argumentário político, porque 

aquilo que há já a decidir relativamente a esta matéria, não é nesta Câmara 

que se decide. É, de facto, através dos mecanismos legais previstos. Aliás, até 

esperamos vir a ser ouvidos relativamente a esta matéria e que o processo siga 

a sua tramitação. É que lá, não é responsabilizado nenhum eleito, como o 

senhor Presidente sabe. Se o senhor Presidente leu, sabe que não é lá 
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responsabilizado nenhum eleito. Portanto, vamos com calma, e não vamos 

transformar um relatório da IGF, que não é propriamente uma sentença 

transitada em julgado, é o resultado de uma inspeção, que aponta para coisas 

que, isso sim, o senhor Presidente devia de estar preocupado. E essas coisas 

com as quais o senhor Presidente devia de estar preocupado, é a correção de 

um conjunto de procedimentos na autarquia, para o qual, aliás, lhe é dado um 

prazo para os poder corrigir, como o senhor Presidente, se leu o relatório, bem 

sabe. Não sei se o senhor Presidente leu o relatório. Mas nós lemos. Isso é que 

devia de estar em apreciação. ----------------------------------------------------------------  

Mas o que nós temos para apreciar hoje é outra coisa. E a questão que o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço aqui colocou, é ainda outra coisa, sobre essa coisa. 

E sobre isso, o senhor Presidente não deu esclarecimentos muito claros e, por 

isso, continuamos na dúvida. Já agora, aproveitava para colocar uma outra 

questão, senhor Presidente. Gostava de saber se, neste momento, existem, 

por parte do Município, dividas às Águas do Tejo e Atlântico e qual é o montante 

dessa dívida. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Compreendo que o senhor Presidente, neste momento, possa não ter esses 

dados disponíveis, mas gostava de ter acesso aos mesmos, para percebermos, 

exatamente, o que é que se está a passar com as Águas do Tejo e Atlântico, 

porque se propõe mobilizar aqui uma verba que é devida a essa entidade, para 

acorrer a uma situação de urgência, que, pelos vistos, parece que começou a 

colocar-se na Gestão Orçamental Municipal.  Portanto, parece que estamos a 

voltar ao mecanismo do passado, que é de emergência em emergência, em 

cada Reunião de Câmara, para conseguir darmos cobertura orçamental e 

também cabimento, a um conjunto de procedimentos. E isto sim, preocupa-nos 

senhor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Paulo Piteira, ainda há 

de chegar o momento, que o senhor Vereador diga o que é que eu devo de 

dizer. Mas esse momento nunca há de chegar, senhor Vereador. Como 

compreenderá, eu digo o que acho que devo de dizer. Portanto, esse momento, 

em que o senhor Vereador há de querer que eu diga o que o senhor quer, 

lamento informá-lo, nunca há de chegar. Portanto, eu falo quando eu entender 

e sobre as matérias que eu entender. ------------------------------------------------------  
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Portanto, li o relatório, e, de facto, o que está ali em causa são erros graves de 

gestão, da vossa gestão da Coligação Democrática Unitária, do qual os 

serviços têm que fazer as devidas correções dos vossos erros, do vosso tempo, 

durante a vossa gestão, e houve uma auditoria durante os anos de gestão da 

Coligação Democrática Unitária, que leva ali a situações complicadas, 

relativamente às quais o senhor Vereador devia de estar preocupado, porque 

são despesas efetuadas sem a devida autorização da Câmara. --------------------  

Todos os Vereadores e Deputados Municipais tiveram acesso a esses 

documentos, sobre dúvidas, até, de despesas de gabinetes de determinadas 

forças políticas. Portanto, teremos oportunidade para falar sobre essas 

matérias, com toda a liberdade que assiste a cada um.  ------------------------------  

O que eu falei, nomeadamente, sobre a preocupação relativamente às 

despesas efetuadas no passado, porque a questão que foi colocada, foi da 

legalidade do mesmo, mas eu creio que os serviços jamais fizessem propostas 

ilegais a esta Câmara, serviços esses que se mantêm, com os mesmos 

dirigentes e, de facto, não creio que essa situação esteja dessa forma como 

estão a querer colocar. -------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a legalidade está assegurada, a questão da ratificação foi respondida, 

e quanto à questão das despesas, o que eu falei, foi, apenas, que houve, de 

facto, despesas no passado, porque o relatório de auditoria aos anos de gestão 

da Coligação Democrática Unitária, de facto, levantam um conjunto de dúvidas 

sobre despesas efetuadas e sobre um conjunto de matérias do qual é 

preocupante. Portanto, eu estou preocupado. -------------------------------------------  

Quanto às correções, senhor Vereador, elas decorrem no âmbito da Lei, os 

serviços têm que responder, neste caso à IGF e ao Tribunal de Contas, que foi 

quem fez as auditorias, daquilo que foi o ato de gestão da Coligação 

Democrática Unitária. Portanto, não queiram assacar responsabilidades do 

vosso tempo para agora. Essa análise não vai ser feita. Os senhores vão ser 

responsáveis pelas decisões que tomaram no vosso tempo. Portanto, essa 

auditoria é sobre os anos de gestão da Coligação Democrática Unitária, e não 

destes quatro meses da nossa gestão. Portanto, é preciso que tenhamos a 

noção disto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, cá estaremos 

para essa discussão. Aliás, estamos preparados para a fazer. Mas começamos 
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já por dizer ao senhor Presidente, que leia o contraditório que foi enviado por 

parte desta Câmara Municipal. Isso seria um bom início para começarmos a 

analisar esta situação. --------------------------------------------------------------------------  

Depois, senhor Presidente, sobre a questão que solicitei, sobre outras 

situações em que haja adjudicação de procedimentos que não estejam 

acauteladas no orçamento, como aconteceu agora, e que estejam apenas 

acauteladas por ratificação, aquilo que solicitamos, é que possa ser dada 

informação a esta Câmara, para que todos tenhamos a informação, porque, 

neste caso em concreto, só quando recebemos esta Proposta, é que nos 

apercebemos da situação concreta que estava aqui criada. -------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Assim será, senhor Vereador. ---------------  

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

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

é no sentido de fazer um ponto de ordem à mesa. É porque já desvirtuamos o 

ponto todo. Já entrámos no Período de Antes da Ordem do Dia, outra vez. ----  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DOS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SENHORA 

VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E O SENHOR VEREADOR DO CHEGA.------------  

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

----------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO -----------------------------------  

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, abstive-me, 

confiando naquilo que nos foi transmitido, de que estamos num ato 

perfeitamente legal, com o compromisso assumido pelo senhor Presidente da 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 120/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 4ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 E OPÇÕES DO PLANO 2022/2026 -  
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 “Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

A. Para concretização do procedimento contratual de fornecimento de Gás 

natural, torna-se essencial adequar a respetiva dotação orçamental; ---------  

B. Para desenvolvimento dos procedimentos aquisitivos de Bens Alimentares é 

importante adequar a respetiva dotação orçamental; -------------------------------  

C. Importa prover o projeto da Escola Portela de Santa Iria da Azóia da dotação 

orçamental suficiente para desenvolvimento do mesmo. --------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, nos termos 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 nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 

vigente, aprovar a, 4ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do 

Plano 2022-2026 (6ª Alteração dos Documentos Previsionais), conforme 

documento em anexo.  --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta tem 

a ver com a necessidade da rúbrica associada ao fornecimento de gás natural, 

de cerca de mais trezentos mil euros. Uma necessidade de reforço das rúbricas 

associadas a géneros alimentares, mais cerca de setenta mil euros e a 

necessidade de reforço da rúbrica associada à construção da Escola da Portela 

da Azóia, à volta de duzentos e cinquenta mil euros, tal como os pontos que 

estão a seguir agendados para esta Reunião de Câmara. ---------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, apenas para 

questionar a retirada de trezentos e setenta mil euros na Obra do Caneiro, se 

será necessário repor mais verba para que a obra termine e questionar, 

também, a razão do aumento da verba para os alimentos do refeitório de 

setenta mil euros, tendo em conta que estamos em março e aprovámos o 

Orçamento há dois meses. --------------------------------------------------------------------  
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O CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ATIVIDADES, 

DR. LUIS PAULO: Relativamente à questão da verba que está a ser retirada 

da intervenção da Obra do Caneiro, a informação que tivemos e por isso 

diminuímos a dotação, é que houve trabalhos a menos. ------------------------------  

Relativamente ao reforço nas dotações de produtos alimentares, tem a ver com 

o facto de haver vários processos em Tribunal de Contas e considerar-se 

adequado não estar aqui a fazer engenharia financeira orçamental, ou seja, 

estar-se a retirar de umas rúbricas para outras, enquanto os processos não 

fossem todos visados pelo Tribunal de Contas. Daí reforçarmos a rúbrica. -----  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DOS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SENHORA 

VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E O SENHOR VEREADOR DO CHEGA.------------  

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

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

 PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 121/2022 - SUBSCRITA 

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

DO DESPACHO DE 03.02.2022, RELATIVO AO ATO DE PRESTAÇÃO DE 

ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - 

O RELATÓRIO FINAL E INERENTE ADJUDICAÇÃO; - O PROJETO DE 

MINUTA DO CONTRATO; REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA 

O MUNICÍPIO DE LOURES, O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A GESLOURES 

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

(PROCº. Nº. 55.377/DCA/2021) --------------------------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures no que à 

entidade adjudicante Município de Loures diz respeito, mediante deliberação 

tomada para o efeito pela Câmara Municipal, na sua 6.ª reunião, de 

22/12/2021, pela Câmara Municipal de Odivelas, no que à entidade 
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Município de Odivelas diz respeito, e pela GesLoures Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.,  foi desenvolvido um 

procedimento aquisitivo do tipo concurso público, em agrupamento de 

entidades adjudicantes,  procedimento esse que se concretizou sob o n.º de 

processo 55377/DCA/2021, tendente à celebração de contrato para a 

aquisição de gás natural para o Município de Loures, para o Município de 

Odivelas e para a GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda., pelo período inicial de um ano, com início de produção de 

efeitos a 1 de abril de 2022, renovável automaticamente por iguais e 

sucessivos períodos de um ano, até um período máximo de vigência de três 

anos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ratificação de ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal -----  

B. Se mostrou necessário que o Município de Loures prestasse 

esclarecimentos na sequência de solicitação feita por duas das entidades 

interessadas bem como retificação do teor das peças do procedimento de 

forma oficiosa; ---------------------------------------------------------------------------------  

C. O ato de prestação de esclarecimentos e retificação das peças do 

procedimento, nos termos que constam do documento em anexo, foi 

praticado por mim, enquanto Presidente da Câmara Municipal, mediante 

decisão datada de 03/02/2022, porquanto não se cingindo os 

esclarecimentos solicitados nem as retificações feitas a uma mera 

necessidade de boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento, o júri não dispunha de competência para os prestar; -----------  

D. A decisão tomada foi em face da urgência em prestar os esclarecimentos e 

modificar o teor das peças do procedimento, uma vez que o termo do prazo 

para prestar esclarecimentos e retificar erros e omissões no procedimento 

em causa era o dia 3 de fevereiro de 2022, mostrando-se impossível reunir, 

extraordinariamente, a Câmara Municipal para deliberar sobre os 

esclarecimentos a prestar e retificações a fazer a tempo de obviar ao integral 

decurso do prazo para o efeitos pretendido, o que implicaria a necessidade 

de prorrogação e publicitação do anúncio para o efeito; ---------------------------  

E. A norma legal que fundamenta a prática do ato pelo Presidente da Câmara, 

com caráter excecional, é a que consta do n.º 3 do artigo 35º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro (lei que estabelece o regime jurídico das 

autarquias locais); ----------------------------------------------------------------------------  
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F. O órgão competente para efeito de aprovação dos aludidos esclarecimentos, 

e retificação das peças do procedimento é a Câmara Municipal conforme 

resulta do disposto nos números 5 a 7 do art.º 50º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro na sua 

redação atual; ----------------------------------------------------------------------------------  

G. Sendo a Câmara Municipal o órgão competente para efeito de aprovação do 

ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, e referido no 

considerando C., carece, tal ato, pois, de ser ratificado, nos termos previstos 

na norma referida no considerando sob a letra E; -----------------------------------  

Do Relatório Final --------------------------------------------------------------------------------  

H. Decorrido o prazo para o efeito, foram apresentadas propostas por parte das 

empresas Petrogal S.A. (Galp Energia, SGPS, S.A.), Endesa Energia, S.A. 

e Gold Energy – Comercializadora de Energia, S.A.; -------------------------------  

I. A entidade EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. veio ao 

procedimento, através da plataforma eletrónica, integrar no espaço próprio 

e específico para apresentação de propostas um documento designado 

como “Não apresentação de proposta que se traduziu numa declaração de 

impossibilidade de apresentar proposta de acordo com os termos e 

condições previstos nas peças do procedimento. Ora, sendo manifesto que 

não foi apresentada qualquer proposta pela referida entidade o júri entendeu 

que esta não assumia no procedimento a qualidade de concorrente pelo que 

não foi considerada como tal; -------------------------------------------------------------  

J. Elaborado o Relatório Preliminar com análise, avaliação e ordenação das 

propostas apresentadas pelos concorrentes que foi submetido a audiência 

prévia, nos termos do artigo 147.º Código dos Contratos Públicos (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (na sua atual 

redação); ----------------------------------------------------------------------------------------  

K. Não tendo havido pronúncia por parte das entidades concorrentes, o júri 

elaborou o Relatório Final, que se anexa à presente proposta, 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 com a inerente proposta de adjudicação da 

proposta apresentada pela empresa Gold Energy – Comercializadora de 

Energia S.A., por ter sido ordenada em 1.º lugar, pelo preço global de € 

3.833.667,87 € para a componente de fornecimento de energia sujeita à 
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concorrência, desdobrando-se esse preço no preço parcelar para o 

Município de Loures de 935.635,80€, para o Município de Odivelas de 

855.741,15 € para a GesLoures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. de 2.042.290,92€, pelo período máximo de vigência 

contratual de 3 anos, com início previsto para o dia 01 de abril de 2022; -----  

L. Adjudicada que seja a proposta da entidade Gold Energy – Comercializadora 

de Energia S.A., mostra-se necessária a aprovação, por parte da Câmara 

Municipal, da respetiva minuta do contrato a celebrar (…). -----------------------  

M. A despesa inerente ao procedimento aqui em apreço será suportada pela 

rubrica orçamental 03.03/02.01.02.03 – 2016-A-118. ------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, no âmbito do procedimento aquisitivo desenvolvido 

sob o n.º de processo 55377/DCA/2021, delibere: ----------------------------------  

1) Ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro (Lei que estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais) ratificar o ato de prestação de esclarecimentos e retificação das peças 

do procedimento praticado pelo presidente da Câmara Municipal, em 3 de 

fevereiro de 2022 (…) e relacionado com o procedimento do tipo concurso 

público, melhor descrito no considerando A; ------------------------------------------  

2) Ao abrigo do disposto, designadamente, na alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que estabelece o 

regime jurídico das autarquias locais), bem como nos artigos 73.º, 76.º, 79.º, 

80º e números 1, 3 e 4 do artigo 98.º e n.ºs 3 e 4 do artigo 148º, todos do 

Código dos Contratos Públicos (na sua versão atualizada), aprovar: ----------  

i. O Relatório Final que se anexa, nos exatos termos que dele constam, com 

a inerente proposta de adjudicação à proposta apresentada pela entidade 

Gold Energy – Comercializadora de Energia S.A., de acordo com os 

preços unitários e demais atributos integrantes da proposta; -----------------  

ii. O projeto de minuta do contrato (…) a celebrar entre o Município de 

Loures, Município de Odivelas e GesLoures e a entidade Gold Energy – 

Comercializadora de Energia S.A. ----------------------------------------------------  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DOS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SENHORA 

VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E O SENHOR VEREADOR DO CHEGA.------------  

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 122/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O INÍCIO, TIPO E 

PEÇAS DO PROCEDIMENTO, DESIGNAÇÃO DO JURI E DO GESTOR DO 

CONTRATO, RELATIVO AO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL -------------------------------  

(PROCº. N.º 557.733/DCA/2022) ------------------------------------------------------------  

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

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

A. Conforme decorre da solicitação efetuada pela Divisão de Administração 

Geral (DAG), através da informação com o registo webdoc E/25555/2022, 

com despacho superior de concordância, datado de 23/02/2022, e pelas 

razões dela constantes, vem manifestada a necessidade de ser iniciado um 

processo de contratação pública no sentido de se adquirir gás natural para 

as instalações municipais e escolas, com início de produção de efeitos 

pretendido a 1 de abril de 2022, pelo período de 1 (um) mês, renovável por 

igual e sucessível período até um período máximo de vigência contratual de 

2 (dois) meses, sendo que, na eventualidade da mudança de 

comercializador ocorrer antes do dia 1 de abril de 2022, não haverá lugar à 

celebração do contrato previsto por inutilidade superveniente do mesmo, ou, 

se já tiver havido celebração, o contrato não produzirá quaisquer efeitos, 

considerando-se extinto. --------------------------------------------------------------------  

B. O procedimento adotado é do tipo ajuste direto, com base em critério 

material, com os fundamentos que constam do documento em anexo e 

designado por “Proposta de autorização para início e tipo de procedimento, 

aprovação do júri e designação do gestor do contrato”, que reproduz os 

fundamentos aduzidos pelo serviço requisitante para o uso do tipo de 
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procedimento referido e para o endereço do convite à entidade nele 

identificada, a EDP Comercial – Comercialização de Energia S.A.; ------------  

C. As peças do procedimento, Convite e Caderno de Encargos, carecem ser 

aprovadas pela Câmara Municipal, por ser o órgão competente para 

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

documentos pré-contratuais, bem como para quaisquer outros atos inerentes 

ao procedimento aquisitivo em apreço; -------------------------------------------------  

D. É necessário, nomeadamente, informar os fundamentos aduzidos pelo 

serviço requisitante para a não fixação do preço base conforme cláusula que 

consta no Caderno de Encargos, propor o júri a designar para o 

procedimento, bem como propor o gestor do contrato a celebrar, foi 

elaborado documento intitulado de “proposta de autorização para início e tipo 

de procedimento, para nomeação de júri e nomeação do gestor do contrato” 

que se anexa, também para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal;--  

E. Estima-se que que, pela execução de todas as prestações sujeitas à 

concorrência, que constituem o objeto do contrato a celebrar se venha a 

pagar um valor mensal de € 17.801,55, (dezassete mil, oitocentos e um 

euros e cinquenta e cinco cêntimos) perfazendo um valor estimado para o 

período máximo de 2 (meses) de vigência contratual no montante de € 

35.606,10 (trinta e cinco mil seiscentos e seis euros e dez cêntimos), a que 

acrescerá IVA, se devido, à taxa legal em vigor, sendo que tais despesas 

estimadas decorrerão dos preços a suportar apenas com a componente de 

preço de energia sujeita à concorrência, despesa essa à qual acrescerão os 

preços com as tarifas de acesso às redes, capacidade de entrada, taxa de 

ocupação do subsolo, etc. referentes às componentes do preço ou encargos 

não sujeitos à concorrência; ---------------------------------------------------------------  

F. Não obstante a despesa estimada nos termos identificados no número 

anterior, designadamente para efeitos do cabimento original a efetuar, o 

procedimento não terá preço base. Com efeito, tendo em conta que se 

verifica uma crise mundial com os fornecimentos de energia devido, como é 

do conhecimento público generalizado, à invasão da Ucrânia e consequente 

guerra que enfrenta e que se veio refletir nas atuais condições do mercado 

de energia, com o aumento exponencial dos preços a nível mundial, 

resultante da cotação e volatilidade dos preços nos mercados grossistas de 

energia e que vêm penalizar fortemente os preços do gás natural nos 
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contratos em negociação para o curto/médio prazo, considerando ainda os 

fundamentos que se mostram apresentados no processo, mais 

concretamente na informação identificada no n.º 1, bem como com 

fundamento no disposto no n.º 5, do artigo 47.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), na sua versão atual, que consente tal não fixação de preço 

base, tem-se por adequado não fixar o mesmo, na perspetiva de que, assim, 

se assegurarão condições para que a contratação se venha a concretizar; -  

G. Em qualquer caso, conforme decorre do disposto na alínea e), do artigo 79.º, 

do CCP e, não obstante a não fixação do preço base, à entidade adjudicante 

assiste o direito de, fundamentadamente, tomar uma decisão de não 

adjudicação, com base no facto de os preços apresentados serem 

inaceitáveis; ------------------------------------------------------------------------------------  

H. A despesa a realizar está prevista na rubrica 0303 02010203 2016 A 118, 

conforme proposta de cabimento n.º 1020/2022, autorizada em 07/03/2022. 

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 

artigos 24.º, n.º 1, alínea c), 36.º, 67.º, 69.º e  290.º-A, todos do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, aprovar: --------------------------------  

O documento junto sob o título “Proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento, aprovação do júri e designação do gestor do contrato” e as 

peças do procedimento de formação do contrato, Convite e Caderno de 

Encargos, que se anexam, com vista à celebração de contrato para aquisição 

de serviços de fornecimento de gás natural para instalações municipais e 

escolas, procedimento que se identifica internamente como processo n.º 

557733/DCA/2022. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, DOS SENHORES VEREADORES 
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DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA VEREADORA E DOS 

SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA.  

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DO CHEGA. ---------------------------------  

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 123/2022 - 

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

RELATÓRIO FINAL E INERENTE ADJUDICAÇÃO; - A MINUTA DO 

CONTRATO;  REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS, MÓVEL, 

SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY E GESTÃO E MANUTENÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES FIXAS PARA O MUNICÍPIO DE 

LOURES, OS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 

RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR), A 

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

UNIPESSOAL, LDA. E A LOURES PARQUE - EMPRESA MUNICIPAL DE 

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

(PROCº. Nº. 55.149/DCA/2021) --------------------------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pelo órgão competente para contratar do 

Município de Loures, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), da GesLoures – 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e da Loures 

Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., foi 

lançado o concurso público, em agrupamento de entidades adjudicantes, em 

conformidade com o previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea b), artigo 17.º, 18.º, 

20.º, n.º 1 alínea b) e 39.º, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

concurso desenvolvido sob o n.º  de processo n.º 55149/DCA/2021, com 

vista à celebração de contrato para aquisição de serviços de comunicações 

de rede fixa, dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, bem como a 

gestão e manutenção da atual infraestrutura de comunicações fixas, pelo 

Município de Loures, pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), pela GesLoures – 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e pela Loures 
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Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal Lda., 

pelo período de 36 meses e com início de produção de efeitos pretendido 

para o dia 1 de junho de 2022; ------------------------------------------------------------  

B.  Tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri do 

procedimento elaborou o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 

ordenação das propostas apresentadas, tendo-o submetido à respetiva 

audiência prévia dos concorrentes; ------------------------------------------------------  

C.   Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final que se anexa como documento 

sob o n.º 1 e que cabe submeter à Câmara Municipal, órgão competente 

para a decisão de contratar no que respeita ao Município de Loures, com 

vista à aprovação do mesmo, relatório esse que inclui proposta de 

adjudicação da proposta da concorrente NOS Comunicações S.A., pelo 

preço global de €1.282.751,64 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, 

setecentos e cinquenta e um euros e sessenta e quatro cêntimos), preço a 

que acrescerá o IVA. O referido preço global proposto, mostra-se 

parcelarmente proposto para cada uma das entidades adjudicantes, nos 

seguintes termos: MUNICÍPIO DE LOURES - €949.172,40 (novecentos e 

quarenta e nove mil, cento e setenta e dois euros e quarenta cêntimos); 

SIMAR - €281.393,28 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e noventa e 

três euros e vinte e oito cêntimos); LOURESPARQUE - €26.805,24 (vinte 

seis mil, oitocentos e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) e GESLOURES 

- €25.380,72 (vinte cinco mil, trezentos e oitenta euros e setenta e dois 

cêntimos). O Relatório Final é, igualmente, submetido ao órgão competente 

para contratar de cada uma das demais entidades adjudicantes integrantes 

do agrupamento; ------------------------------------------------------------------------------  

  Uma vez aprovado o Relatório Final e a adjudicação da proposta da 

concorrente NOS Comunicações S.A., existe, igualmente, a necessidade de 

a Câmara Municipal aprovar a minuta do contrato a celebrar entre cada uma 

das entidades adjudicantes do procedimento e a NOS Comunicações S.A., 

minuta essa que se anexa como documento sob o n.º 2. -------------------------  

Tenho a honra de propor,  ---------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea dd), do número 1, 

do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, bem como 

nos artigos 39.º, 73.º, 76.º, n.º 1 do artigo 98.º e números 3 e 4 do artigo 148.º, 

todos do Código dos Contratos Públicos, e no âmbito do concurso público, em 
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agrupamento de entidades adjudicantes, desenvolvido sob o n.º  de processo 

n.º 55149/DCA/2021, com vista à celebração de contrato para aquisição de 

serviços de comunicações de rede fixa, dados, móvel e serviços de Disaster 

Recovery, bem como a gestão e manutenção da atual infraestrutura de 

comunicações fixas, pelo Município de Loures, pelos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas (SIMAR), pela GesLoures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. e pela Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., Unipessoal Lda., delibere aprovar: ---------------------------  

1- O Relatório Final, em anexo, nos seus precisos termos e conclusões, com a 

inerente deliberação da adjudicação da proposta da concorrente NOS 

Comunicações S.A., pelo preço global de €1.282.751,64 (um milhão, 

duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e um euros e sessenta 

e quatro cêntimos), preço a que acrescerá o IVA, com a componente de 

preço para o Município de Loures correspondente a €949.172,40 

(novecentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e dois euros e quarenta 

cêntimos), preço global aquele decorrente dos preços unitários que integram 

os Anexos I, II e III, que instruem a proposta da concorrente NOS 

Comunicações S.A., anexos esses para os quais se remete e dão aqui por 

integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais; --------------------------  

2- A minuta do contrato, em anexo, a celebrar entre o Município de Loures e as 

demais entidades adjudicantes e a entidade adjudicatária NOS 

Comunicações S.A. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, DOS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DO SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA.  ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. --------------------  
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 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 124/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O 

INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; A DESIGNAÇÃO DO JURI E 

DO GESTOR CONTRATO; REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS, 

MÓVEL, SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY E GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES FIXAS ---------  

(PROCº. Nº. 55.790/DCA/2022) --------------------------------------------------------------  

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

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

A. Conforme decorre da solicitação efetuada pela Divisão de Administração 

Geral (DAG), através da informação com registo Webdoc E/29364/2022, 

com despacho superior de concordância, datado de 08/03/2022, e pelas 

razões dela constantes, vem manifestada a necessidade de ser iniciado um 

processo de contratação pública no sentido de se proceder à celebração de 

contrato com vista à aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, 

dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, bem como da gestão e 

manutenção da atual infraestrutura de comunicações fixas, com início de 

produção de efeitos pretendido para o dia 01 de junho de 2022, pelo período 

de 1 (um) mês, renovável por igual e sucessivo período, até um período 

máximo de vigência contratual de 6 (seis) meses, sendo que o contrato terá 

o seu termo com a implementação da solução tecnológica referida nos 

termos constantes da cláusula 5.ª do Caderno de Encargos, do 

procedimento do tipo concurso público que decorreu sob o n.º de processo 

55149/DCA/2021, caso tal instalação se verifique antes dos 6 (seis) meses 

de vigência máxima; -------------------------------------------------------------------------  

B. O procedimento adotado é do tipo ajuste direto, com base em critério 

material, com os fundamentos que constam do documento em anexo e 

designado por “Proposta de autorização para início e tipo de procedimento, 

aprovação do júri e designação do gestor do contrato”, que reproduz os 

fundamentos aduzidos pelo serviço requisitante para o uso do tipo de 

procedimento referido e para o endereço do convite à entidade nele 

identificada, a NOS Comunicações, S.A.; ----------------------------------------------  
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C. As peças do procedimento, Convite e Caderno de Encargos, carecem ser 

aprovadas pela Câmara Municipal, por ser o órgão competente para 

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

documentos pré-contratuais, bem como para quaisquer outros atos inerentes 

ao procedimento aquisitivo em apreço; -------------------------------------------------  

D. É necessário, nomeadamente, informar os fundamentos aduzidos pelo 

serviço requisitante para a fixação do preço base que consta no caderno de 

encargos, propor o júri a designar para o procedimento, bem como propor o 

gestor do contrato a celebrar, pelo que foi elaborado documento intitulado de 

“proposta de autorização para início e tipo de procedimento, para nomeação 

de júri e nomeação do gestor do contrato” que se anexa, também para efeitos 

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

E. A despesa a realizar está prevista na rubrica 0204 020209 2013 A 30, 

conforme PRC 1126/2022, datada de 08/03/2022; ----------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 

artigos 24.º, n.º 1, alínea c), 36.º, 67.º, 69.º e  290.º-A, todos do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, aprovar: --------------------------------  

1- O documento junto sob o título “Proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento, aprovação do júri e designação do gestor do contrato” e as 

peças do procedimento de formação do contrato, Convite e Caderno de 

Encargos, que se anexam, com vista à celebração de contrato para 

aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, dados, móvel e serviços 

de Disaster Recovery, bem como da gestão e manutenção da atual 

infraestrutura de comunicações fixas, procedimento que se identifica 

internamente  como processo n.º 55790/DCA/2022. --------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, relativamente a 

este ponto, o novo contrato de telecomunicações mantém-se com a mesma 

empresa, que, neste caso, é a NOS. E a nossa dúvida é a seguinte: no passado, 

quando havia alterações de empresa, havia a necessidade de se fazerem 

alguns ajustes diretos porque as novas empresas tinham que adequar, 

tecnicamente, a situação no Município, para poderem dar a resposta. Isso foi 

uma questão sempre trabalhada, mas aqui não é o caso.  ---------------------------  

Aqui, o que se passa, é que é a mesma empresa que vai manter o serviço, no 

entanto, propõe-se aqui deliberar um ajuste direto, que pode ir até quatro 

meses, se não estou em erro, por isso, o que gostaríamos de perceber, é 

porque é necessário este ajuste direto, quando a empresa que vai prestar o 

serviço, é a mesma que prestou até agora. -----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador, o contrato que fizemos e 

aquele que foi aprovado anteriormente, também tem um período de 

implementação mais longo do que aquele que era o espectável. E aquilo que 

estamos a propor e que propusemos no outro contrato, que já inclui, 

naturalmente, estas instalações, nomeadamente, a parte da Loures Inova - 

Centro de Negócios e Incubação, ainda não têm todos os serviços instalados 

para tudo aquilo que está subjacente à Proposta que foi contratada 

anteriormente. -------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, isto é só para garantir que não corremos o risco de ficarmos sem o 

serviço no período de implementação física e material de alguns dos serviços, 

mais “hardware”, propriamente dito, para não ficarmos sem essa capacidade 

de funcionamento. Basicamente é só para isto.  ----------------------------------------  

Num período normal, e se os serviços que fossem adjudicados, fossem, 

exatamente, os mesmos, não havia esta necessidade. Mas a diferença entre 

aquilo que contratámos e aquilo que havia, pode levar a alguma dificuldade na 

implementação desse mesmo serviço. Por isso, é só para garantir que não há 

nenhuma perda de serviço. --------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, eu percebo isso. 

Mas porque é que não se utilizou o contrato que acabámos de aprovar, 

evidentemente, pagando os serviços que são prestados, e começando a pagar 

os serviços, quando houver condições técnicas para o fazer.  ----------------------  

Porque é que não fizemos isso, e estamos agora aqui a avançar com um ajuste 

direto, relativamente ao qual temos algumas dúvidas sobre a sua necessidade. 

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador, é mesmo isso. Isto só é 

utilizado em caso de a implementação não ter sido conseguida. Ou seja, é uma 

salvaguarda, tal como em anteriores contratos que fizemos. Naquele período 

em que não conseguimos garantir a total implementação, mantemos aquilo que 

temos previsto para fazer.  ---------------------------------------------------------------------  

Esta é uma bolsa que esperamos não a ter que utilizar, e, salvo erro, é num 

período máximo até seis meses, não os quatro como tinha identificado, e é 

mesmo só para garantir que conseguimos manter o mesmo nível de serviço 

para depois transitar tudo naturalmente com a implementação do contrato base, 

que foi aquele que foi adjudicado no ponto anterior. -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Vereador Nuno Dias, o senhor 

referiu agora “nomeadamente, a parte da Loures Inova”. Mas senhor Vereador, 

não sei se nos pode enquadrar como é que está o processo da Loures Inova e 

o que é que necessariamente a Loures Inova necessita, passo a redundância, 

porque a informação que eu tenho é que a Loures Inova é algo, é uma nuvem 

que ainda está vazio e que não tem tido muito aproveitamento. Por isso não sei 

o que é que estamos a fazer investimento lá, porque, pelo que sei, a Loures 

Inova não está a funcionar. Gostava de perceber. --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador Bruno Nunes, 

relativamente ao ponto de situação do processo da Loures Inova, o senhor 

Vereador Nelson Batista será a pessoa mais indicada para lhe dar essa 

informação. Da minha parte, o que eu tenho que garantir, é que em todos os 

serviços, hajam as condições técnicas que são solicitadas, para que exista um 

bom funcionamento do mesmo.  -------------------------------------------------------------  
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Já no anterior mandato tinha sido feito um contrato de comunicações específico 

para aquela área, porque o contrato de comunicações estava a decorrer e, 

naturalmente, fez-se esse mesmo contrato de comunicações. Mas, 

basicamente, aquilo que nós estamos a fazer, é garantir as necessidades que 

nos foram solicitadas para o funcionamento, em si, da Loures Inova e para o 

cumprimento do serviço. Basicamente, é isto que estamos aqui a garantir, com 

esta deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Vereador, obviamente, se é 

preciso telecomunicações, é porque existe a necessidade de alguém que lá 

está, de telecomunicar. Mas, tendo em conta que a Loures Inova, pelo que eu 

sei, é um serviço que, neste momento, não está lá, praticamente, ninguém. Não 

há, propriamente, uma implementação daquilo que era o projeto da Loures 

Inova. Que é mais um cartaz do “isto vai passar aqui”, queria perceber se a 

ideia que eu tenho está errada e se calhar até está mesmo lá toda a gente à 

espera de telefone.  ------------------------------------------------------------------------------  

Só queria perceber se é isso que está a acontecer ou não. Ou se não está lá 

ninguém, e para percebermos o que é que estamos a investir. E se este 

investimento tem que ser feito agora, para, definitivamente, implementar a 

Loures Inova para o futuro. Ou seja, se isto é um investimento para o futuro. --  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Bruno Nunes, sobre a 

dúvida que o senhor coloca, relativamente à Loures Inova, sem prejuízo do que 

o senhor Vereador Nelson Batista dirá sobre o assunto, o que lhe posso dizer, 

é que, na semana passada, fui visitar as suas instalações, com o senhor 

Vereador Nelson Batista, com o senhor Presidente do MARL e com a 

funcionária da Câmara que está afeta ao Loures Inova, para conhecer a 

realidade do que é a Loures Inova. ----------------------------------------------------------  

E o que lhe posso dizer, é que, na prática, de facto, o Loures Inova não existe. 

E não existe, porque não existem nem Estatutos nem Regulamento. Portanto, 

quer eu, quer o senhor Vereador Nelson Batista, constatámos essa 

desagradável surpresa, de haver aqui um instrumento que tem como missão, 

ser um instrumento municipal para ajudar e desenvolver um projeto de 

“startups”, nas suas diversas vertentes, e eu conheço a realidade das “startups” 

neste país, mas o que é facto, é que a Loures Inova não tem Estatutos, não 
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tem Regulamento e não existe. Apenas existe uma funcionária da Câmara que 

está afeta à Loures Inova. ---------------------------------------------------------------------  

Fomos ao MARL visitar as instalações, equipadas pela Câmara, aliás, tivemos 

conhecimento que existem oito empresas ali sedeadas, mas que, na prática, 

não está lá ninguém. Apenas lá vão buscar o correio. Pelo menos foi o que nos 

foi transmitido.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Aliás, tenho dúvidas como é que estas empresas lá estão. Com que figura legal 

é que lhes foi atribuído esse espaço, uma vez que o Loures Inova, como já 

referi, não tem Estatutos criados, não tem Regulamento, portanto, como é que 

isso aconteceu. -----------------------------------------------------------------------------------  

Depois temos uma vertente, que é o chamado “FoodLab”, a custas da Câmara, 

com comparticipação comunitária, instalou-se ali uma cozinha industrial, para 

apoiar um conjunto de “startups”, na área alimentar, mas agora a dúvida que 

existe, é, de facto, o facto de não haver Estatutos nem Regulamento. Aliás, 

esse é um trabalho que eu e o senhor Vereador Nelson Batista estamos agora 

a iniciar, de modo a dar cobertura legal a um conjunto de coisas e para que ela 

possa ser, de facto, um verdadeiro instrumento de dinamização das “startups”, 

que não se devem resumir, unicamente, ao MARL, mas por todo o Concelho.  

Dizer, também, que tivemos uma reunião com o próprio auditor, que é um 

auditor da Câmara, que estava a dar esse apoio, com o Presidente do MARL, 

também, e houve um conjunto de propostas nesse sentido, que a anterior 

administração não entendeu dar seguimento sobre a mesma, e, portanto, 

agora, há que legalizar o Loures Inova. Ou seja, dar-lhe enquadramento legal. 

Por outro lado, termos uma visão sobre o que queremos para o Loures Inova. 

Se é uma entidade, como a maior parte das “startups” são, onde tem que haver 

partilha de custos, que, neste momento, não existem. As “startups” não pagam, 

rigorosamente, nada, mas também dificilmente pagariam, porque não há 

Regulamento, por isso dificilmente de poderia aplicar algum preço e as 

“startups” têm que ter aqui partilha de custos. -------------------------------------------  

Agora, o que lhe posso dizer, senhor Vereador, é que este é um modelo que 

temos que estudar e tomar uma decisão sobre qual o modelo que queremos. 

Se é uma entidade maioritariamente privada, se é uma entidade pública ou se 

é com parceiros. Essa é uma situação que vamos, obviamente, estudar. -------  
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Posso dizer, também, que esse auditor apresentou um conjunto de propostas, 

que vamos analisar agora e ter a nossa visão sobre elas, relativamente às quais 

o anterior Executivo da Câmara não deu seguimento. ---------------------------------  

Senhor Vereador, ainda relativamente à Loures Inova, queria dizer, ainda, que, 

pelo menos, despesa tem. É que para além do equipamento de todo aquele 

espaço, tem, de rendas anuais, trinta e dois mil euros. Pagos pela Câmara. 

Além disso, há uma avença com uma consultora externa, no valor de quarenta 

mil euros, por ano. Aliás, ainda quero ver o relatório dessa consultora externa, 

que fez uma avença para o Loures Inova que, depois, na prática, não existe. 

Portanto, é devido a estas situações que fizemos a visita a semana passada, 

temos agora uma reunião agendada para segunda feira, para tentar corrigir o 

que for necessário. Porque despesas já têm. Que são estas que referi. Para 

além da água e da eletricidade que, obviamente, também é a Câmara que paga.

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Senhor Presidente, em relação ao 

Loures Inova, não tenho muito mais a acrescentar ao que o senhor já referiu. 

Apenas que estamos, agora, a elaborar os Estatutos. ---------------------------------  

Agora, o que eu queria vincar e sublinhar, é que da forma como está, 

gratuitamente, é que não pode ser e não me parece correto. Como o senhor 

Presidente referiu, são oito as empresas que estão lá sedeadas, e não me 

parece correto, de forma alguma, que estejam a usufruir gratuitamente, daquele 

espaço, nem que seja para levantar o respetivo correio. ------------------------------  

Portanto, o Município tem tido um investimento bastante significativo naquele 

espaço, quer com o pagamento de rendas, quer com o pagamento de 

telecomunicações e água, além da técnica que está naquele espaço, e temos 

que, muito rapidamente, e é nisso que estamos a trabalhar, perceber o modelo 

que estava implementado neste espaço e implementar um modelo de gestão 

completamente diferente, seja público, privado ou o que for.  -----------------------  

O que não pode, é estar focado, apenas, no espaço do MARL. Tem que ser 

mais abrangente, no que diz respeito ao nosso Concelho, e tem que dar 

resposta às empresas que queiram trabalhar conjuntamente connosco. ---------  

Acredito que, de facto, temos ali uma “incubadora” diferente, até pelo “FoodLab” 

que vamos ali implementar, que possa ser diferenciador e que possa tornar o 

nosso Concelho diferente, em termos de captação de empresas para o 

Município. Isto tem que ser trabalhado rapidamente, eu e o senhor Presidente 
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temos o compromisso para avançarmos e, como o senhor Presidente, também, 

disse, na próxima segunda feira, teremos uma reunião para começarmos a 

trabalhar afincadamente e rapidamente nos Estatutos, porque há ali dinheiros 

comunitários e nós temos uma data para cumprir, que é trinta de junho, e temos 

que avançar com a inauguração até esse dia. -------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, já estávamos a 

estranhar não haver aqui insinuações nesta Reunião de Câmara. Por isso, 

vamos solicitar ao senhor Presidente, que possa trazer a esta Reunião de 

Câmara, uma informação sobre todo o trabalho desenvolvido sobre a Loures 

Inova, desde o seu início e todas as condições que permitiram que a empresa 

fosse criada no nosso Concelho.  ------------------------------------------------------------  

Aconselho, também, todos, a ver a página de notícias do Município, onde estão 

várias notícias do trabalho desenvolvido pela Loures Inova. Evidentemente, que 

não impede que hajam algumas divergências sobre a sua gestão, isso não está 

causa, agora, aquilo que tem que ficar demonstrado, é que o trabalho da Loures 

Inova, é um trabalho importante, que pode ser melhorado, obviamente, e é, 

aliás, nesse sentido, que foi proposto e consagrado nesta proposta de 

telecomunicações, melhorias substanciais no Loures Inova, que não é pelos 

telefones. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Também nessas notícias, há um ano atrás, estava lá escrito um telefone, 

portanto, nessa altura se alguém ligasse para lá, como aconteceu com muitas 

empresas, alguém os atendia. Porque telefone já lá existia. Não é disso que 

estamos aqui a falar. ----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, também solicitava ao senhor Presidente, que possa ser entregue a 

esta Câmara, uma informação concreta sobre quais os novos sistemas que vão 

ser agora implementados no Loures Inova, através desta Proposta que 

acabámos de aprovar no ponto anterior sobre a questão das telecomunicações. 

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, aproveitando essa 

palavra das insinuações. Concordo com o senhor Vereador. Mas a pergunta 

que eu deixo, e os serviços responderão na próxima reunião de Câmara, é se 

é insinuação, aquilo que eu disse, relativamente à consultora externa, no valor 

de quarenta mil euros. Deixo aqui esta questão. Se é ou não insinuação, ou se 
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é ou não verdade, que há uma consultora externa de quarenta mil euros, por 

ano, para o Loures Inova. ----------------------------------------------------------------------  

Isso foi-me transmitido na passada semana, na reunião que houve. E não é 

nenhuma insinuação. ----------------------------------------------------------------------------  

Depois, é ou não insinuação, que a Câmara paga trinta e dois mil euros de 

rendas anuais do MARL. Também nos foi transmitido nessa reunião. ------------  

Também fica a questão, se é ou não insinuação, de que não existem nem 

Estatutos nem Regulamento da empresa, o que, do ponto de vista legal, a 

situação não é a mais adequada. Isto também foi transmitido nessa reunião. 

Todas estas informações foram transmitidas nessa reunião, onde estava eu, o 

senhor Presidente do MARL, o senhor Vereador Nelson Batista, esse auditor, 

a funcionária da Câmara, estavam lá todos presentes nessa reunião onde isso 

foi dito. E, obviamente, que eu não suspeito da funcionária afeta ao Loures 

Inova. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agora, quanto à insinuação de que o Loures Inova não é pertinente, essa 

questão não se coloca. Eu não disse que a Loures Inova não era pertinente. O 

que eu disse, foi que a Loures Inova era importante, não existe é do ponto de 

vista formal. Não tem enquadramento legal. Não está regulamentada e não tem 

Estatutos. E isso não é nenhuma insinuação. É um facto. E isso foi-nos 

transmitido, nessa reunião que tivemos na passada semana, pelos 

intervenientes. -------------------------------------------------------------------------------------  

O que está aqui em causa, é que nós queremos uma Loures Inova, toda ela 

devidamente enquadrada e que seja ela o veículo da Câmara Municipal, para 

o desenvolvimento de políticas de “startups”, de incubadoras, não só no MARL, 

mas fora dele, também, para que, de facto, o nosso Concelho se possa 

aproveitar desse instrumento para se fixar aqui novas empresas, com jovens 

empresários, mas com regras, onde tem que haver partilhas de custos, 

devidamente regulamentada e foi isso que, na reunião que tivemos no MARL, 

com os intervenientes que há pouco referi, nos foi transmitido.. --------------------  

Portanto, a única situação, de facto, que o senhor Vereador quer saber se é ou 

não insinuação, essa sim, vamos saber se essa consultora externa dos 

quarenta mil euros, existe ou não. Foi-nos transmitido que sim. Se as rendas 

de trinta e dois mil, euros por ano se existem. Também nos foi transmitido que 

sim. E se a Câmara é que paga tudo e as empresas não pagam nada. Que 

também nos foi transmitido que sim. E essa é que é a realidade com que fomos 
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confrontados na semana passada. E isto não é nenhuma insinuação. É 

verdade. Até porque não quero acreditar que as pessoas que nos disseram isto, 

naquela reunião, sejam mentirosas. Não acredito nisso. ------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, ainda bem que 

levantei esta questão da Loures Inova, porque, pelos vistos, a Loures Inova, 

aqui, na Reunião de Câmara, tem muito mais do que aquilo que é na prática. -  

E eu levantei a questão, precisamente, porque já tinha muitas destas 

informações de que a Loures Inova não existe. Gasta trinta e dois mil euros de 

rendas, tem consultores de quarenta mil euros, pode ter tido algumas empresas 

a contactar, mas agora ficamos a saber que não tem Estatutos. Portanto, 

quando oiço falar em telecomunicações, se era para manter aquilo que estava, 

bastava, e permitam-me a brincadeira, “dois copos de iogurtes, dois pauzinhos 

e um fio de nylon, que dava para falar uns com os outros”. Não era preciso 

gastar dinheiro. Mas se é para fazer alguma coisa séria, então vamos lá 

analisar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas eu acho que ao levantar-se aqui a questão do Loures Inova, era importante 

pedir ao senhor Presidente, que nos fizesse chegar os custos que a Loures 

Inova importou, até hoje, para a Câmara Municipal, para ver se a minha senha 

de presença ajuda a pagar. Permitam-me a ironia  -------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, acho que nos 

afastámos, consideravelmente, do ponto que está na Ordem de Trabalhos, mas 

também não nos furtamos a esta discussão, já que as questões foram 

colocadas no pé em que foram, e naturalmente também estamos cá para dar 

as nossas opiniões. ------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, ouvindo algumas das intervenções que foram feitas nesta 

Reunião de Câmara, às vezes, julgo que, ou eu e a bancada da Coligação 

Democrática Unitária, ou alguns dos senhores Vereadores e, inclusivamente, o 

senhor Presidente, algum de nós, destas duas partes, deve viver numa 

realidade qualquer paralela. Porque, de facto, dizer que a Loures Inova não 

existe … No entanto, se formos consultar o “site” da Câmara Municipal, 

veremos que lá diz, que o Loures Inova é um Centro de Negócios de 

Capacitação Empresarial, sedeada no MARL, que é uma parceria entre a 

Câmara Municipal de Loures, o MARL e o Madan Parque – Associação de 
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Parque da Ciência e Tecnologia de Almada e Setúbal, e que tem por objetivo 

fomentar a fixação de novas empresas no Concelho de Loures, não é, portanto, 

um centro de “startups”, permitindo a requalificação de tecido empresarial, 

apostando na inovação e no investimento de base tecnológica para os setores 

agroalimentar e de logística. ------------------------------------------------------------------  

Ora, de certeza, que o senhor Presidente não estará de acordo, que, no “site” 

da Câmara Municipal, se publiquem mentiras e coisas que não correspondem 

à verdade. Penso que não. Mas se esta notícia está no “site” da Câmara 

Municipal, porque “carga de água”, é que há Vereadores que entendem que a 

Loures Inova não existe. Que não há instalações nem funcionários. --------------  

Mas mais espantado fico com este tipo de argumentos, quando ao consultar o 

“facebook” do Município de Loures, há uma notícia publicada, exatamente, há 

cinco dias, que diz que “o Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, 

esteve esta manhã no Loures Inova, no MARL – Mercado Abastecedor da 

Região de Lisboa, para uma visita às instalações do novo complexo de 

“FoodLab”. Em fase de acabamento, este novo complexo, engloba uma loja, 

uma sala de formação, duas linhas de produção alimentar, que pretendem dar 

resposta, na primeira fase, às “startups” que se encontram a incubar na Loures 

Inova e necessitam de avançar para a fase produtiva. A acompanhar esta visita, 

esteve, também, o senhor Vereador Nelson Batista, responsável pela Divisão 

de Economia e Inovação da Autarquia, bem como o Presidente do Conselho 

de Administração do MARL, Jorge Proença dos Reis”. E agora vem a parte 

interessante. “O Loures Inova, Centro de Negócios e Incubação, agrega já mais 

de oitenta parcerias e dispõe de um espaço de trezentos e cinquenta e cinco 

metros quadrados, devidamente equipado e apetrechado, para o 

desenvolvimento da atividade empresarial, em contexto de incubação, com a 

disponibilização de espaços e serviços diversificados”. Ora para uma “coisa” 

que não existe, convenhamos que faz um trabalho extraordinário. Para uma 

“coisa” que não tem funcionários, que não tem telecomunicações e não faz 

“coisa” nenhuma, convenhamos que é mais do que a conta. ------------------------  

Senhor Presidente, até podem existir, como o senhor Vereador Gonçalo Caroço 

já deu nota aqui na intervenção anterior, que hajam, porventura, assuntos que 

seja necessário melhorar. “Coisas” que, porventura, não tenham sido tratadas 

na perfeição. Ninguém tem esse desiderato de ser perfeito em tudo o que faz. 

Agora, que o Loures Inova existe, desempenhou e continua a desempenhar, e 
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desempenhará no futuro, se essa for a vontade deste Executivo, um papel 

importantíssimo na capacitação empresarial, na atração de mais investimento 

para o Concelho de Loures e, também, enquanto espaço, capaz de albergar 

“startups”, não temos dúvidas nenhumas. Repito, não temos dúvidas 

nenhumas. Aliás, estranhamos muito, que se desvalorize um projeto destes, 

que diz respeito a todo o Município, que já tem vários anos e tem todas essas 

condições para progredir e prestar um bom serviço àquilo que é o tecido 

empresarial do Concelho, atraindo investimento e gente qualificada para 

desenvolver projetos no nosso espaço territorial. ---------------------------------------  

Portanto, estranhamos muito esta desvalorização, que só existe para efeitos de 

argumentário político, que em pouco deve àquilo que deve ser uma discussão 

sã e em prol do desenvolvimento do Concelho de Loures. ---------------------------  

Portanto, lamento que assim seja para alguns dos intervenientes nesta nossa 

discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, uma vez que foi aqui referenciada, a existência de uma 

avençada que, aliás, não sei quem seja, mas existirá, porque o senhor 

Presidente disse que ela existia, mas se existe uma avençada, seguramente 

que ela terá elaborado um relatório da sua atividade. Por isso, aproveitava a 

oportunidade para solicitar que nos fosse fornecida, cópia do relatório desta 

avençada. Porque se ela existe, há de ter apresentado um relatório da sua 

atividade, por isso, gostávamos de ter acesso ao mesmo. ---------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Paulo Piteira, nessa 

reunião que tivemos com o Presidente do MARL, quando me transmitiram que 

havia uma avença de quarenta mil euros por ano, o que eu fiz, foi pedir, 

imediatamente, o relatório dessa mesma avença. Portanto, senhor Vereador, 

até estamos em sintonia. Repito, foi o que eu, imediatamente, pedi, mal me 

transmitiram que havia aquela avença, para não fazer juízos de valor. -----------  

Agora, senhor Vereador Paulo Piteira, há aqui uma coisa que é preciso dizer: 

não vale a pena jogarmos com as palavras. porque eu acho que fui claro. Mas 

para quem não tenha percebido, eu vou voltar a repetir. Aqui ninguém colocou 

em causa a importância da Loures Inova, ou outra marca qualquer. Nós, este 

Executivo, quer, de facto, uma entidade que possa ser o veículo que possa 

dinamizar as “startups” do nosso Concelho. Não só no MARL, mas até fora do 

Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nessa reunião, com as presenças que o senhor Vereador acabou de dizer, o 

Presidente do MARL, o senhor Vereador Nelson Batista, a funcionária da 

Câmara afeta à Loures Inova – aliás, em relação a isso, até gostava de fazer 

um reparo. Se a Loures Inova é tão importante para o Executivo anterior, não 

sei porque é que tinha, apenas, uma funcionária -, nós não colocámos em 

causa o Loures Inova e a sua importância na captação de “startups”, e do apoio 

às ideias e dinâmicas, particularmente, dos jovens empresários nas suas 

diversas áreas. Muito pelo contrário. E o senhor Vereador, com certeza, num 

período a médio prazo, irá verificar que, de facto, é mesmo assim como eu 

estou a dizer.  -------------------------------------------------------------------------------------  

A questão que qui se coloca, não é tanto o modelo da Loures Inova, se é uma 

“startup”, ou outra coisa qualquer. Porque neste momento não se sabe o que é 

que a Loures Inova é. Se é uma agência, se é uma Associação. Não se sabe 

bem o que é.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Aliás, seja qual for o modelo que pretendamos para o Loures Inova, não é essa 

a questão que está agora a ser colocada. A questão que está agora a ser 

colocada, é que o Loures Inova não tem Estatutos nem Regulamento. Pelo 

menos foi o que me informaram nessa reunião. E se ao estar a dizer isto, é 

estar a dar pouca importância ao Loures Inova, na minha opinião, não é. É estar 

a dizer a verdade. E os senhores, com humildade, têm que reconhecer que 

erraram. Erraram. E erraram ao não dar instrumentos ao Loures Inova. Aliás, 

foram feitas várias propostas ao anterior executivo - aos senhores - que não 

deu andamento a essas propostas. Isso foi dito nessa reunião pelo próprio 

auditor. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Foram dadas várias hipóteses de Estatutos, de Regulamento e de 

enquadramento legal, para o Loures Inova, e os senhores não deram 

andamento a isso. É que o Loures Inova ficou este tempo todo, sem Estatutos, 

sem enquadramento legal e sem Regulamento. É a isso é que os senhores 

podem dar resposta e ao porquê de não o terem crido fazer. Do ponto de vista 

do enquadramento legal, temos muitas dúvidas. E acho que se fosse o contrário 

os senhores também as teriam.  Porque a questão que aqui se coloca, não é 

só dizer que o Loures Inova pode ser muito mais do que aquilo que é. -----------  

Quando vamos para uma reunião, e nos transmitem que o Loures Inova não 

tem Estatutos, não tem Regulamento, seria muito preocupante, se a atual 

gestão, seja ela qual for, não se preocupasse com tal facto. Nós preocupámo-
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nos. E estou em crer que se fosse ao contrário, o senhor Vereador Paulo Piteira 

também se preocuparia. ------------------------------------------------------------------------  

Agora, dizer o que é que foi lá relatado, não é insinuação nenhuma. Foi dizer 

que o Loures Inova, seja Associação, seja Agência, seja o que for, o que é 

facto, é que existe uma marca. Agora, de forma legal, é que eu tenho algumas 

dúvidas sobre aquilo que é. Porque não há Estatutos, não há enquadramento 

legal e não há Regulamento. Dê-se a volta às palavras, que se entender. No 

entanto, tem despesas. A Câmara paga a água, para a eletricidade, paga 

rendas ao MARL, no valor de trinta e dois mil euros, além das despesas com a 

avença de uma consultora externa, de quarenta mil euros, relativamente à qual, 

como já referi, pedi logo um relatório. Mas as empresas que lá estão, não 

pagam nada. E estas decisões foram do anterior Executivo. Dos senhores. E 

senhor Vereador, eu só estou a constatar aquilo que foi dito nessa reunião. ---  

Aliás, a pergunta que eu faço aos senhores, é porque é que a Loures Inova, 

não tem Estatutos, não tem enquadramento legal e não tem Regulamento. E 

porque é que não o fizeram. Só isso. Mais nada. ---------------------------------------  

Agora, extrapolar para o facto de não darmos importância ao Loures Inova, é 

uma discussão política que eu acho que não leva a nada. Todos nós damos 

importância àquilo que deve de ser um instrumento de dinamização e de 

captação das “startups” do nosso Concelho. Isso não tenha a menor dúvida. 

De resto, são constatações decorrentes de uma reunião que tivemos com todos 

os intervenientes que o senhor Vereador Paulo Piteira aqui disse. ----------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DO SENHOR VEREADOR DO PARTIDO 

SOCIALISTA, DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SENHOR VEREADOR DO CHEGA.  ABSTIVERAM-SE A 

SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SENHORA PAULA BERNARDO NÃO PARTICIPOU NA 

VOTAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 125/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E 

SUBMETER A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A PROPOSTA 

RELATIVA À DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, DE 

PARCELA DE TERRENO, SITA NO BAIRRO QUINTA DAS LOUREIRAS, EM 

CAMARATE, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E 

APELAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

(PROCESSO DE REGISTO Nº 797) --------------------------------------------------------  

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

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

A) A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Camarate é uma 

pessoa coletiva sem fins lucrativos, que tem por escopo principal a proteção 

de pessoas e bens, detendo e mantendo em atividade, para o efeito, um 

corpo de bombeiros voluntários; ----------------------------------------------------------  

B) A associação solicitou a cedência do terreno municipal contíguo a sul do 

quartel, para nele construir e ampliar o parque de estacionamento do seu 

quartel de bombeiros (cfr. webdoc E/117073/2016 e E/138116/2021); --------  

C) A parcela de terreno objeto da pretensão, com a área de 770,00 m2 

[confrontando a norte com propriedade municipal (PR n.os 680 e 797), a sul 

com propriedade municipal (PR n.º 797 – Rua Adriano José de Oliveira), a 

nascente com a Rua Cruz do Tanque e propriedade municipal (PR n.º 797) 

e a poente com propriedade municipal (PR n.º 797)], integra parte da 

propriedade municipal com o PR n.º 797, inscrita na matriz predial rústica 

sob o artigo 45 (parte) da Secção D da União das Freguesias de Camarate, 

Unhos e Apelação, e encontra-se no domínio público por via de expropriação 

amigável ocorrida em 13/06/1985 para construção social e urbanização do 

Bairro Quinta das Loureiras, em Camarate; -------------------------------------------  

D) A cedência da parcela de terreno à associação é imprescindível, porque 

melhorará as condições de parqueamento e de circulação de viaturas no 

quartel de bombeiros sem colocar em risco a prontidão de socorro; -----------  

E) Para o efeito, é necessário desafetar a parcela de terreno do domínio público 

municipal para o domínio privado municipal;  -----------------------------------------  

F) o DPGU pronunciou-se em 07/12/2021 sobre a viabilidade construtiva do 

parque de estacionamento na propriedade municipal; -----------------------------  

Tenho a honra de propor: ----------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 

1 do artigo 33º, e na alínea q) do n.º 1 do artigo 25º, ambos do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro, submeter à Assembleia Municipal, para 

deliberação, a desafetação do domínio público municipal para o domínio 

privado municipal da parcela de terreno com a área de 770,00 m2, situada no 

Bairro Quinta das Loureiras, em Camarate, que confronta a norte com 

propriedade municipal (PR 680 e PR 797), a sul com propriedade municipal (PR 

797 – Rua Adriano José de Oliveira), a nascente com a Rua Cruz do Tanque e 

propriedade municipal (PR 797) e a poente com propriedade municipal (PR 

797), e integra parte da propriedade municipal com o PR n.º 797, inscrita na 

matriz predial rústica sob o artigo 45 da Secção D da União das Freguesias de 

Camarate, Unhos e Apelação. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

A VEREADORA, SENHORA PAULA BERNARDO NÃO PARTICIPOU NA 

VOTAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 126/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E 

SUBMETER A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A PROPOSTA 

RELATIVA: - À REVOGAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE CONSTITUIDO 

SOBRE IMÓVEL MUNICIPAL, SITO NA QUINTA DO CABEÇO E QUINTA DO 

CANDEEIRO, EM MOSCAVIDE - A CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE 

SUPERFICIE SOBRE PROPRIEDADE MUNICIPAL, SITA NA QUINTA DA 

VITÓRIA, PORTELA DE SACAVÉM, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

MOSCAVIDE E PORTELA, A FAVOR DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE MOSCAVIDE E DA UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS -------  

(PROCº. Nº. 73.250/04_D) ---------------------------------------------------------------------  

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

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

A) Por escritura outorgada em 28/12/2006, o Município de Loures constituiu o 

direito de superfície sobre a parcela de terreno municipal localizada na 
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Quinta do Cabeço e Quinta do Candeeiro, em Moscavide (PR n.º 

73250/04_D), com área de 3.300 m2, descrito na 2ª Conservatória do Registo 

Predial de Loures com o n.º 1173 da freguesia de Moscavide, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 686 da União das Freguesias de 

Moscavide e Portela, a favor da Santa Casa da Misericórdia de Moscavide, 

objeto de alteração através das escrituras outorgadas em 27/10/2008, 

09/10/2009 e 20/06/2013; ------------------------------------------------------------------  

B) Por motivos não imputáveis à Santa Casa da Misericórdia de Moscavide, não 

foi possível construir o equipamento social previsto para o imóvel cedido no 

prazo contratualmente fixado; -------------------------------------------------------------  

C) Esta instituição solicitou a cedência, em direito de superfície, de uma 

propriedade municipal alternativa com uma dimensão significativamente 

maior que o imóvel inicialmente cedido; ------------------------------------------------  

D) Para o efeito, localizou-se uma parcela de terreno situada na Quinta da 

Vitória, Portela de Sacavém (PR n.º 66/2019_P3), com a área de 7.996 m2, 

cedida para o domínio privado municipal, para equipamento de utilização 

coletiva, através do Alvará de Licença de Loteamento n.º 05/2019 e do 1º 

Aditamento ao mesmo, como Parcela 3, inscrita na matriz predial urbana 

com o artigo provisório n.º P2177 da União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, com um valor patrimonial tributário provisório de 3.120.000,00€, 

encontrando-se, ainda, omissa autonomamente no registo predial, mas com 

a cedência para o domínio privado municipal descrita na ficha predial n.º 271 

da Portela relativa ao registo do alvará de loteamento;  ---------------------------  

E) A Santa Casa da Misericórdia de Moscavide propôs ao Município de Loures 

a intervenção da União das Misericórdias Portuguesas como parceira no 

projeto do equipamento social que se prevê construir nesta propriedade 

municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------  

F) A Santa Casa da Misericórdia de Moscavide e a União das Misericórdias 

Portuguesas aceitaram as condições do direito de superfície a constituir 

sobre o imóvel municipal com o PR n.º 66/2019_P3, ficando, porém, a 

formalização do ato condicionada ao cumprimento dos requisitos 

estatutários para aceitação das condições contratuais por parte da Santa 

Casa da Misericórdia de Moscavide; ----------------------------------------------------  

G) Em face deste circunstancialismo, o Município de Loures e a Santa Casa da 

Misericórdia de Moscavide acordaram na revogação do direito de superfície 
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constituído sobre a propriedade municipal situada na Quinta do Cabeço e 

Quinta do Candeeiro, em Moscavide (PR n.º 73250/04_D) a favor desta 

instituição em 28/12/2006; -----------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 

do artigo 25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, submeter à 

Assembleia Municipal para deliberar sobre: ----------------------------------------------  

1 –A revogação do direito de superfície constituído sobre o imóvel municipal 

localizado na Quinta do Cabeço e Quinta do Candeeiro, em Moscavide (PR 

n.º 73250/04_D), com área de 3.300 m2, descrito na 2ª Conservatória do 

Registo Predial de Loures com o n.º 1173 da freguesia de Moscavide, inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 686 da União das Freguesias de 

Moscavide e Portela, a favor da Santa Casa da Misericórdia de Moscavide; 

2 –A constituição do direito de superfície sobre a parcela de terreno situada na 

Quinta da Vitória, na Portela de Sacavém (PR n.º 66/2019_P3), com a área 

de 7.996 m2, cedida para o domínio privado municipal, para equipamento de 

utilização coletiva, através do Alvará de Licença de Loteamento n.º 05/2019 

e do 1º Aditamento ao mesmo, como Parcela 3, inscrita na matriz predial 

urbana com o artigo provisório n.º P2177 da União das Freguesias de 

Moscavide e Portela, com um valor patrimonial tributário provisório de 

3.120.000,00€, encontrando-se, ainda, omissa autonomamente no registo 

predial, mas com a cedência para o domínio privado municipal descrita na 

ficha predial n.º 271 da Portela relativa ao registo do alvará de loteamento, a 

favor da Santa Casa da Misericórdia de Moscavide e da União das 

Misericórdias Portuguesas; ----------------------------------------------------------------  

nos termos e condições constantes das minutas de contrato anexas à presente 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Antes de mais, queria cumprimentar os 

representantes da Santa Casa da Misericórdia de Moscavide, aqui presentes, 
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bem como da União das Misericórdias Portuguesas e agradecer a sua 

presença. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, dizer que espero que todo o processo se desenvolva da melhor forma 

e, da nossa parte, obviamente, contarão com o nosso apoio, para que esta 

oferta possa, rapidamente, ser fornecida, não só à Freguesia de Moscavide e 

Portela, mas a todo o Concelho de Loures. -----------------------------------------------  

Agradecer, ainda, a disponibilidade e parceria com a Câmara, na criação deste 

serviço social e desta resposta social, tão importante para o nosso Concelho. -  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, também me queria 

associar e congratular os representantes da Santa Casa da Misericórdia de 

Moscavide e também da União das Misericórdias. -------------------------------------  

Efetivamente, este foi um  processo longo, um direito de superfície, que em dois 

mil e treze tínhamos em cima da mesa e que tinha, à data, uma grande 

contestação de todos os moradores da Urbanização do Cristo Rei, o qual, com 

conversação, com diálogo, com muita tolerância, paciência e foco no essencial, 

que era garantir a possibilidade de outro terreno que tivesse melhores 

condições, que agora se traduz aqui e que temos vindo a trabalhar e que agora 

tem o culminar com esta decisão, naturalmente, em que o aumento da área, 

que tem a sua origem no loteamento da Quinta da Vitória, terá, naturalmente, 

melhores condições para a construção de mais um equipamento nesta 

Freguesia de Moscavide e Portela que tem índices de envelhecimento grandes, 

relativamente ao nosso Concelho e estamos certos que o caminho que aqui 

traz, é uma esperança e uma garantia de melhoramento dos equipamentos 

para esta faixa etária e para todos os que necessitam de apoio e de cuidados 

que estas Instituições, certamente, garantirão para o futuro. ------------------------  

Portanto, além de agradecer, queria manter um incentivo e esperança de 

energia para o futuro, para que, rapidamente, se possa começar a construir 

este equipamento no local. --------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 127/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS, NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA - PROLONGAMENTO DE 

HORÁRIO ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, asseguram as atividades 

AAAF – Prolongamento de Horário das crianças que frequentam os 

respetivos Jardins-de-Infância;   ----------------------------------------------------------  

B. No âmbito da referida colaboração há que proceder à transferência de 

verbas com o objetivo de suportar as despesas efetuadas com as atividades 

de AAAF no 2º período do presente ano letivo; --------------------------------------  

C. A presente proposta de transferência de verba corresponde a um valor 

estimado de janeiro a abril, tendo por base as candidaturas registadas na 

aplicação SIGA no mês de outubro do presente ano letivo. ----------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea hh), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 155.038,16€ 

(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e oito euros e dezasseis cêntimos), nos 

moldes previstos na informação nº 64/DE-DASE/SI, de 18 de fevereiro de 2022. 

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

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

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

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

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

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

 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 128/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ÀS ENTIDADES PARCEIRAS, NO ÂMBITO 

DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, fornecem o serviço de 

refeições escolares das crianças e alunos que frequentam os respetivos os 

jardins de infância e escolas do ensino Básico;  -------------------------------------   

B. No âmbito da referida colaboração há que proceder à transferência de 

verbas com o objetivo de suportar as despesas efetuadas com as refeições 

servidas/a servir no 2º período do presente ano letivo; ----------------------------  

C. A presente proposta de transferência de verba corresponde a um valor 

estimado de janeiro a abril, tendo por base a assiduidade registada na 

aplicação SIGA no mês de outubro do presente ano letivo. ----------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea hh), da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 147.842,10 € 

(Cento e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois euros e dez 

cêntimos), nos moldes previstos na informação nº 57/DE-DASE/CG, de 17 de 

fevereiro de 2022. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ---  

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

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

 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 129/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ÀS ENTIDADES PARCEIRAS, NO ÂMBITO 

DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA – ACOMPANHAMENTO ÀS REFEIÇÕES 

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

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, apoiam o acompanhamento 

às refeições escolares dos alunos do 1º ciclo; ----------------------------------------  
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B. É necessário suportar as despesas efetuadas com o apoio ao 

acompanhamento às refeições dos alunos do 1º ciclo relativas ao período de 

10 de janeiro a 08 de abril de 2022; -----------------------------------------------------  

C. O contexto de pandemia Covid-19 veio trazer uma maior necessidade de 

recursos humanos no acompanhamento às refeições, devido à existência de 

vários turnos e necessidade de higienização dos espaços entre turnos; ------  

D. As entidades parceiras e os valores das verbas a transferir, para cada uma, 

encontram-se descritas na Informação nº 56/DE-DASE/LM (E/23128/2022), 

que se encontra em anexo e que faz parte integrante da presente proposta.  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea hh), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 90.112,00 € 

(noventa mil, cento e doze euros), nos moldes previstos na informação nº 

56/DE-DASE/LM, de 16 de fevereiro de 2022. -------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ---  

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

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

 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 130/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

ACEITAÇÃO DAS CANDIDATURAS A PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS E A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA DIVERSAS ENTIDADES -----------------  

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

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

A. O Regulamento de Apoio aos Projetos Socioeducativos tem como objeto a 

definição dos tipos de apoio e respetivas condições de acesso ao programa 

de Apoio aos Projetos Socioeducativos, denominado “Escola para Todos”, 

da Câmara Municipal de Loures; ---------------------------------------------------------  

B. De acordo com a metodologia prevista no referido regulamento a 

correspondência com as verbas financeiras propostas na Informação n.º 

23/DISE/LS, de 16 de fevereiro de 2022, foram ajustadas entre a pontuação 
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atribuída e a execução orçamental prevista em GOP 2022 para apoio aos 

projetos socioeducativos. -------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar: ---------------------------  

1- A aceitação das candidaturas do Agrupamento de Escolas João Villaret, do 

Agrupamento de Escolas de Camarate D. Nuno Álvares Pereira, da Escola 

Secundária de Camarate, da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB Bairro da Covina, da Associação de Pais e Encarregados 

de Educação Alto da Eira, da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação Sítio da Bela Vista, da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB1/JI da Portela, da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB de Via Rara, da Associação Beneficente de Ajuda – ABA e 

do Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros – CECSSAC e 

da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 23 Santa Iria de 

Azóia.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

2-  A transferência de verbas às diversas entidades, nos moldes previstos na 

mesma Informação, num total de 93.684,32€ (noventa e três mil seiscentos 

e oitenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos). -----------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ---  

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

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

 PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 131/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - OS 

TRABALHOS A MAIS, PARA EXECUÇÃO DO MURO DE SUPORTE DA FASE 

6 - R02; - A DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA DA COMPETÊNCIA 

PARA A APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO REFERENTE À MOC 9, 

DA EMPREITADA DE "REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO DE 

CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO” -----------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 1643/DOM) -----------------------------------------------------------------------  
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 “Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

A. A empreitada de “Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do 

Prior Velho” foi aprovada pela Câmara Municipal de Loures na sua 16.ª 

Reunião Extraordinária de 16 de março de 2017 e objeto de publicação no 

Diário da República, 2.ª série nº 60, de 24 de março de 2017 – Anúncio do 

procedimento nº 2392/2017 e no Jornal Oficial da União Europeia JO/S S61, 

de 28 de março de 2017, com o número de anúncio 2017/S 061-113405, 

desenvolvido sob o número de processo 1643/DOM;  -----------------------------  

B.  O contrato data de 19.06.2018 com o nº 205/2018, tendo sido visado pelo 

Tribunal de Contas em 14.01.2019; -----------------------------------------------------  

C. O projeto colocado a concurso era da responsabilidade do dono da obra e 

foi instruído conforme determinado na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho.  

D. Durante os trabalhos de demolição do muro existente na fase 6 e caixa de 

ligação, para a execução do caneiro e instalação do intercetor (escavação), 

constatou‐se que o muro existente se encontrava construído em alvenaria 

de tijolo e blocos e sem sapatas de construção adequada ao fim a que se 

destina; ------------------------------------------------------------------------------------------  

E. O tipo de construção do muro existente, bem como a adequada sustentação 

em fundações não era verificável à data da elaboração do projeto, mas 

apenas após a demolição necessária para execução dos trabalhos do 

caneiro; ------------------------------------------------------------------------------------------  

F. A reconstrução em alvenaria de tijolo e blocos não garante as condições de 

segurança necessárias para a função desempenhada de contenção de 

terras, atendendo a que o muro se situa numa cota entre 1,00 a 1,5m acima 

do parque de estacionamento, carecendo ainda da execução das fundações 

adequadas para cumprimento das normas técnicas e regulamentares de 

segurança aplicáveis; ------------------------------------------------------------------------  

G. A necessidade de execução de trabalhos extracontratuais decorre de facto 

cujo conhecimento não era exigível, nem ao dono da obra, nem ao projetista, 

nem ao empreiteiro antes do início das obras de demolição contratualmente 

previstas, conforme descrito na Informação 0103/DI/TG/MR, com o registo 

webdoc E/28728/2022, de 28.02.2022, e dos pareceres da Fiscalização e do 

Gestor do Contrato, todos em anexo; ---------------------------------------------------  

H. A execução dos trabalhos não pode ser separada, nem técnica, nem 

economicamente, do contrato em vigor, na medida em que se trata de 
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trabalhos que se inserem no processo de execução global do caneiro, pelo 

que, ainda que a sua separação - mesmo em tese e sem conceder – pudesse 

ser executada separadamente, geraria  sérias consequências para o 

interesse público, desde logo pela impacto que a contratação e execução 

por diferente empreiteiro teria no cronograma e na execução integrada da 

empreitada, o que consubstanciaria uma exigência desproporcionalmente 

lesiva do interesse público; ----------------------------------------------------------------  

I. O preço atribuído aos presentes trabalhos a mais, no valor de € 21.069,39 

(vinte e um mil sessenta e nove euros e trinta e nove cêntimos), associado 

ao dos demais trabalhos a mais e a menos anteriormente aprovados, não 

atinge os limites legais definidos pelo artigo 370º, nº 2 alínea c) do CCP, 

encontrando-se, deste modo, verificados os pressupostos legais de 

aplicação do disposto no artigo 370º do CCP. ----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto nos artigos 36º, nº 1, 

109º, nº 1 e 370º, nºs 1 e 2, todos do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro, na versão aplicável ao presente contrato que é a 

conferida pelo Decreto-Lei nº 214-G/2015, de 2 de outubro, das alíneas f) e bb) 

do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e, bem assim, da 

alínea b) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho: ---------  

1. Aprovar os trabalhos a mais para execução do Muro de suporte da Fase 

6_R02 no âmbito da empreitada “Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 

da Ribeira do Prior Velho”, no valor de € 21.069,39 (vinte e um mil sessenta 

e nove euros e trinta e nove cêntimos), acrescido do valor do IVA, e a 

respetiva ordem de execução, para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 

371º do CCP, nos termos e com os fundamentos melhor descritos na 

Informação 0103/DI/TG/MR, com o registo webdoc E/28728/2022, de 

28.02.2022 e nos pareceres da Fiscalização e do Gestor do Contrato, todos 

em anexo; ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Delegar no Presidente da Câmara a competência para a aprovação da 

minuta do contrato adicional, ao abrigo das disposições conjugadas dos 

artigos 109º, nº 1 e 98º, nº 1, ambos do CCP. ----------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ---  

 PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 132/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO 

VOGAL DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 

RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) -------------  

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

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

a) Ao abrigo do artigo 12.º do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local 

e das Participações Locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

na sua atual redação, conjugado com o disposto no artigo 17.º, n.ºs 1 alínea 

b) e 2 do Regulamento de Organização dos Serviços Intermunicipalizados 

de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR) e nos artigos 25.º, n.º 

1, alíneas m) e n) e 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado sob Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, foi aprovada, por deliberações do Conselho 

de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em reunião de 13 de janeiro 

de 2022, das Câmara Municipais de Loures e Odivelas, ambas de 19 de 

janeiro de 2022, da Assembleia Municipal de Odivelas, na 1.ª Sessão 

Extraordinária, de 25 de janeiro de 2022, e da Assembleia Municipal de 

Loures, na 3.ª Sessão Extraordinária, de 3 de fevereiro de 2022, a alteração 

dos artigos 14.º e 15.º do Regulamento dos SIMAR; -------------------------------  

b) A referida alteração já foi publicada, sob o Regulamento n.º 203/2022, no 

Diário da República, 2.ª Série- N.º 38 - de 23 de fevereiro de 2022; -----------  

c) Muito embora a Câmara de Loures entenda, neste momento, manter em 

funções o Presidente do Concelho de Administração e o Vogal anteriormente 

nomeados, será necessário efetivar a alteração ao regulamento, decorrente 

da alteração legislativa, com nova nomeação dos seus administradores. ----  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do artigo 12º, n.º 2, da Lei n.º 

50/2012, de 31/08 e considerando a alteração do tempo de mandato previsto 

no nº 3 do mesmo artigo 12º da citada Lei, na sua atual redação, nomear para 

o exercício das funções de Presidente do Conselho de Administração Ricardo 

Jorge Colaço Leão, Presidente da Câmara Municipal de Loures, e nomear para 
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o exercício das funções de Vogal no Conselho de Administração dos SIMAR 

de Loures e Odivelas Nuno Ricardo Conceição Dias , com efeitos a  1 de março 

de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, para uma nota 

explicativa, dizer que esta Proposta vem na sequência da nova Portaria que 

saiu, que permite coaptar pessoas que vêm de fora, para a composição dos 

Conselhos de Administração. Aliás, vem na sequência da questão que o senhor 

Vereador Paulo Piteira levantou, nomeadamente, qual era a intenção da 

Câmara, depois de sair a Portaria. Na altura, o que transmiti, é esta que aqui 

está, ou seja, da nossa parte, mantenho-mo, eu próprio, como Presidente dos 

SIMAR e o Vereador Nuno Dias como administrador. Obviamente, neste 

período em que nos encontramos, que é a metade do mandato. No caso de 

Odivelas, houve alteração da nomeação do novo administrador.-------------------  

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

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

COM SEIS VOTOS A FAVOR, QUATRO VOTOS BRANCOS E UM VOTO 

CONTRA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezoito horas e cinco minutos. ---------------  

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

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

 PONTO VINTE E QUATRO - 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 -----------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, vou retirar esta 

Proposta da Ordem do Dia e depois agendá-la-emos numa próxima Reunião 

de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, gostaria de 

saber se há alguma atualização, relativamente à questão que falámos há 

quinze dias atrás, sobre a perspetiva de avanço, através de empréstimo, 

conforme o senhor Presidente referiu. ------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Sim senhor Vereador. Vamos iniciar esse 

procedimento. No entanto, como ainda demorará algum tempo, para o ponto 

não se “andar” a manter em Ordem do Dia, retiramo-lo, na próxima reunião de 

Câmara virá o empréstimo e depois ele virá, devidamente, cabimentado e 

enquadrado, do ponto de vista orçamental, para se dar seguimento ao mesmo. 

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI RETIRADA DA ORDEM DO DIA. --  

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

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

 PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 133/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL-UNHOS (PAVILHÃO DO ALTO 

DO MOINHO), À ADCC – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO 

CATUJAL -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A ADCC - Associação Desportiva e Cultural do Catujal, solicitou a utilização 

do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 

(Pavilhão do Alto do Moinho), nos dias 27 e 28 de novembro de 2021, para 

a realização do Campeonato Regional de Taekwondo; ----------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-

Unhos prevê o pagamento, por hora, de 11,90€ (onze euros e noventa 
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cêntimos) em período diurno e de 13,23 € (treze euros e vinte e três 

cêntimos), em período noturno, isento de IVA; ---------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de dezasseis horas (nove horas em horário 

diurno e sete em horário noturno), sendo o valor a pagamento de 199,71€ 

(cento noventa e nove euros e setenta e setenta e um cêntimos), isento de 

IVA; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. -------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), à 

ADCC - Associação Desportiva e Cultural do Catujal, no valor total de 199,71€ 

(cento noventa e nove euros e setenta e um cêntimos), isento de IVA. -----------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 134/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CCD - CENTRO DE CULTURA E 

DESPORTO DO MUNICÍPIO DE LOURES -----------------------------------------------  

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

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

A. Nas Grandes Opções do Plano do município, para o ano económico de 2022, 

está prevista uma dotação de 110.000,00 €, na classificação orçamental 

03.03/04.07.01.01 – 2020-A-6, destinada a apoiar a atividade cultural, 

recreativa e desportiva desenvolvida pelo Centro de Cultura e Desporto do 

Município de Loures. -------------------------------------------------------------------------  

B. O valor orçamentado é inferior ao estipulado no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 

25 de janeiro, que fixa como limite máximo de transferência, 3,5% do 

somatório anual das remunerações e pensões, respetivamente dos 
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trabalhadores e aposentados inscritos na instituição beneficiária da 

transferência, calculado pelo montante ilíquido multiplicado pelos 12 meses; 

C. No caso do CCDML, esse limite para o ano de 2022 é de 330.322,97€ 

(trezentos e trinta mil, trezentos e vinte e dois mil, noventa e sete cêntimos, 

conforme informado pela DARH através do documento 

03/DRH/DARH/AT/AR de 14.02.2022; --------------------------------------------------  

D. O Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures (CCDML) é uma 

pessoa coletiva legalmente constituída e dotada de personalidade jurídica, 

que se enquadra nas organizações previstas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

13/2011, de 25 de janeiro. ------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea p) do n.º 1 do disposto 

no artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a transferência 

de verba para o Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures, com o 

NIF 501284141, no valor de 110.000,00 € (cento e dez mil euros), a ser pago 

com o seguinte calendário: --------------------------------------------------------------------  

1. Abril – 1ª tranche no valor de 27.500,00 euros (vinte e sete mil, quinhentos 

euros), correspondente aos meses de janeiro, fevereiro, março.----------------  

2. A partir do mês de abril – transferência mensal no valor de 9.166,67 € (nove 

mil, cento e sessenta e seis euros, sessenta e sete cêntimos). -----------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 135/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CCD - CENTRO DE CULTURA E 

DESPORTO DO MUNICÍPIO DE LOURES – COMPLEMENTO DA FESTA DE 

NATAL DE 2021 ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures (CCDML) é uma 

pessoa coletiva legalmente constituída e dotada de personalidade jurídica, 
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que se enquadra nas organizações previstas no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 

13/2011 de 25 de janeiro; ------------------------------------------------------------------  

B. De acordo com o estipulado no artigo 5º deste diploma legal, o limite máximo 

de apoio financeiro para instituições criadas pelos trabalhadores dos 

municípios, visando o apoio de atividades culturais, recreativas e desportivas 

vocacionadas para aqueles trabalhadores, seus funcionários e seus 

familiares é de 3,5% do somatório das remunerações e pensões, 

respetivamente dos trabalhadores e aposentados inscritos na instituição 

beneficiária de transferência; --------------------------------------------------------------  

C. No caso do CCDML, esse limite para o ano de 2022 é de 330.322,97€ 

(trezentos e trinta mil, trezentos e vinte e dois euros, noventa e sete 

cêntimos), conforme informado pela DARH através do documento 

03/DRH/DARH/AT/AR de 14.02.2022; --------------------------------------------------  

D. Na 4ª reunião ordinária, realizada a 24 de novembro de 2021, foi aprovada 

por unanimidade a transferência de 25.040,05 € (vinte e cinco mil, quarenta 

euros, e cinco cêntimos) para apoio à aquisição de prendas destinadas aos 

filhos dos trabalhadores, sem prejuízo do acerto de contas a que houvesse 

lugar no ano corrente, mediante a apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) 

e deliberação em reunião de câmara; ---------------------------------------------------  

E. O CCDML vem através do ofício, com o registo de entrada E/26904/2022 de 

23.02.2022, informar que o valor despendido com a aquisição das prendas 

totalizou os 26.823,04€ (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e três euros, e 

quatro cêntimos), e solicitar assim a transferência de 1.782,99€ (mil, 

setecentos e oitenta e dois euros, noventa e nove cêntimos), valor que 

corresponde à diferença entre o valor total gasto na aquisição de prendas e 

o valor já transferido; -------------------------------------------------------------------------  

F. O CCDML enviou em anexo ao referido ofício cópia das faturas 

FA2021/2210175, FA2021/2210224, FA2021/2210304, das notas de crédito 

NC2022/2220015 e NC2021/2210024 da empresa “Petit Ciel – Comércio de 

Brindes e Brinquedos, Lda.”, correspondentes ao processo de aquisição em 

causa; --------------------------------------------------------------------------------------------  

G. No orçamento do município, para o ano económico de 2022, está prevista 

verba na classificação 03.03/04.07.01.01, plano 2016-A-1, destinada a 

apoiar a aquisição das prendas para a Festa de Natal; ----------------------------  
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H. Se encontra cumprido o limite estipulado no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 

de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea p), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, aprovar a transferência de verba para 

o Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures, com o NIF 501284141, 

no valor de 1.782,99€ (mil, setecentos e oitenta e dois euros, noventa e nove 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 136/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O QUADRO 

NORMATIVO E O CALENDÁRIO DE PROVAS DO 37º “TROFÉU CORRIDA 

DAS COLETIVIDADES DO CONCELHO DE LOURES” ------------------------------  

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

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

A. O Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho de Loures" é uma iniciativa 

consolidada no seio do movimento associativo do Concelho; --------------------  

B. Se trata de um evento que regista grande adesão por parte dos praticantes 

e que, ao longo de 30 anos, tem vindo a contribuir para melhorar a qualidade 

organizativa das várias iniciativas que integram o calendário anual; -----------  

C. O 37º Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho de Loures", que 

acontece em 2022, mantém os objetivos de calendarização das provas de 

atletismo, uniformização dos regulamentos técnicos utilizados e 

sistematização dos apoios concedidos, visando contribuir para a melhoria da 

qualidade de organização de cada Associação Desportiva, bem como, de 

deteção de novos valores nas modalidades. ------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, a 
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aprovação do quadro normativo e calendário de provas do 37º Troféu "Corrida 

das Coletividades do Concelho de Loures.------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 137/2022 - 

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

DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES, 

A A2DCONSULTING LDA. E AS FREGUESIAS ADERENTES, NO ÂMBITO 

DO PROJETO EUSOUDIGITAL -------------------------------------------------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures, como pessoa coletiva de direito público tem, 

incumbem entre outras atribuições, a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente a 

educação, tempos livre, ensino e formação profissional, nos termos da al. d) 

e f) do nº 2 e nº 1 do artigo 23º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. O MUDA - Movimento pela Utilização Digital Ativa é uma iniciativa 

portuguesa, concebida, desenvolvida e executada pela A2D Consulting Lda., 

lançada em Maio de 2017 e promovida por um conjunto de empresas de 

referência de vários setores da economia, universidades e organismos 

públicos que assumem, em conjunto, o compromisso de incentivar a 

participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos 

benefícios associados aos serviços digitais, disponibilizados por empresas e 

pelo Estado, contribuindo para um país mais avançado, inclusivo e 

participativo; ------------------------------------------------------------------------------------  

C. A vontade e a união de esforços, bem como a partilha de uma visão de uma 

sociedade desenvolvida, assente numa cidadania ativa, inclusiva e 

participativa, leva à proposta de entendimento entre o Município de Loures, 

as Juntas e Uniões de Freguesia aderentes e o MUDA - Movimento pela 

Utilização Digital Ativa, na figura do A2D Consulting Lda., por forma a 
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desenvolverem os seus melhores esforços e criarem as condições e meios 

necessários para a realização de iniciativas que permitam atingir os objetivos 

traçados no Programa EUSOUDIGITAL. -----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto na al. o) do 

anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do memorando 

de entendimento a celebrar com a A2D Consulting, Lda., na qualidade de 

entidade que concebeu, desenvolveu e executa o MUDA - Movimento pela 

Utilização Digital Ativa Juntas e Uniões de Freguesia aderentes, para 

desenvolvimento do Programa EUSOUDIGITAL, no concelho de Loures. -------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 138/2022 - SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES OS 

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SPMS), A 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO 

(ARSLVT), O AGRUPAMENTO DE CENTRO DE SAÚDE DE LOURES 

ODIVELAS E AS FREGUESIAS, NO ÂMBITO DO BALCÃO SNS 24 -------------  

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

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

A. O Balcão SNS24 tem por objetivo disponibilizar formas diversificadas de 

acesso aos serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e facilitar o acesso 

aos serviços de saúde digitais, promovendo a literacia em saúde e a inclusão 

digital do cidadão; ----------------------------------------------------------------------------  

B. O Balcão SNS24 pretende contribuir para o aumento da literacia digital, para 

a sustentabilidade ambiental e económica evitando deslocações, otimizando 

os tempos de resposta às necessidades dos cidadãos e dos profissionais de 

saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------  

C. O Balcão SNS24 pretende criar uma rede a nível nacional de estruturas 

locais de proximidade ao cidadão, disponibilizando um espaço para este 
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utilizar autonomamente e / ou com a presença de um técnico de mediação 

com formação para o efeito, garantindo toda a confidencialidade dos dados 

e informações;  --------------------------------------------------------------------------------  

D. Os Municípios e as Freguesias, no desempenho da sua missão, promovem 

a prestação de serviços de apoio social e promoção da saúde, através da 

dinamização e cooperação institucional; -----------------------------------------------  

E. A proposta apresentada está focada no que se considera essencial em 

matéria de promoção do acesso à Saúde, colocando a centralidade do 

cidadão como uma prioridade no sistema de saúde; -------------------------------  

F. Os benefícios que poderão resultar do estabelecimento de uma parceria 

interinstitucional que, no respeito das atribuições da cada uma das 

entidades, permita assegurar e otimizar a prestação de cuidados de saúde 

de proximidade à população da respetiva área geográfica, numa ótica de 

eficiência e qualidade desses cuidados; -----------------------------------------------  

G. A promoção da saúde e a prevenção da doença é uma das áreas prioritárias 

da intervenção do Município de Loures, através do desenvolvimento de 

projetos e de ações que têm por objetivo contribuir para a melhoria da saúde 

e consequente qualidade de vida dos munícipes, a adesão ao Balcão 

SNS24, será uma mais valia na concertação de estratégias locais para a 

melhoria do acesso aos serviços de saúde, promovendo a literacia em saúde 

e inclusão digital do cidadão;  -------------------------------------------------------------  

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

A celebração do Protocolo de Colaboração, no âmbito do Balcão SNS24 entre 

o Município de Loures e o Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), 

a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o 

Agrupamento de Centros de Saúde de Loures Odivelas e as Juntas e Uniões 

de Freguesia, no qual são definidos os termos de cooperação de cada 

outorgante na promoção e concretização de ações de mútuo interesse, 

nomeadamente, na implementação de 22 Balcões SNS24 no Município de 

Loures, de acordo com o disposto na alínea e) do artº 7º, alíneas m), n), v) do 

nº 1 do artº 16ª, alínea g) do nº 2, do art.º 23º e nas alíneas r), u) e bbb), do n.º 

1, do art.º 33º, todos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em 

vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
A SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, para uma breve apresentação 

sobre este ponto, dizer que este Protocolo vem criar aqui uma importante 

resposta no nosso Concelho, garantindo que, com a implementação destes 

balcões, pode-se fazer a marcação de consultas o pedido de receituário e o 

acesso aos dados de saúde, evitando, assim, grande aglomeração de pessoas 

nos Centros de Saúde, que, a maior parte delas, iam até lá, única e 

exclusivamente, para utilização destes mesmos serviços. ---------------------------  

Estamos a fazê-lo, como tem sido nosso apanágio, com as Juntas de 

Freguesia, e é nesse sentido, que todas as Juntas de Freguesia do nosso 

Concelho e também os postos de atendimento da própria Autarquia, vão fazer 

parte de toda esta rede e igualmente o serviço de saúde ocupacional também.  

Portanto, creio que é uma Proposta a benefício da rede de atendimentos que 

já fazemos e que melhora, efetivamente, o acesso à saúde no concelho de 

Loures. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, gostaria de começar 

por perguntar o seguinte: a senhora Vice-Presidente referiu agora que todas as 

Freguesias do Concelho iriam fazer parte da rede. No entanto, na leitura do 

documento que temos para aprovação, designadamente, o Protocolo, constatei 

que há uma Freguesia do Concelho, que decidiu não subscrever este 

Protocolo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaríamos que a senhora Vice-Presidente nos pudesse dar algum 

esclarecimento sobre as razões. -------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, a Junta de Freguesia que 

entendeu, neste momento, não subscrever, pese embora tenha estado em todo 

o processo, foi a Junta de Freguesia de Lousa, pelo facto de estar a funcionar 

no edifício do Centro de Saúde de Lousa. Portanto, não entendeu que a 

utilização do balcão SNS trouxesse algum benefício para a sua população. ----  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O VEREADOR, SR. PAULO PITEIRA: Senhora Vice-Presidente, agradeço o 

esclarecimento. No entanto, queria, ainda, dizer o seguinte: lemos com 
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bastante atenção esta Proposta de Protocolo e creio que não podemos deixar 

de fazer aqui alguns comentários sobre esta iniciativa, relativamente à qual, eu 

diria que não traz mal ao mundo. ------------------------------------------------------------   

Naturalmente que é mais um Protocolo que permite que alguns serviços sejam, 

eventualmente, requisitados ou prestados, no plano mais local. O problema não 

é este. O problema de fundo, tem a ver com um outro que já tivemos a ocasião 

de deliberar, aqui, nesta reunião da Câmara Municipal, através da Moção que 

foi apresentada pela Coligação Democrática Unitária e aprovada por 

unanimidade, que procurou por em evidencia, a necessidade do reforço dos 

serviços públicos de saúde no Concelho de Loures. -----------------------------------  

De facto, não é pelo facto de haver um balcão numa Junta de Freguesia, onde 

é possível marcar consultas ou pedir receituário, que os cuidados de saúde à 

nossa população vão melhorar de forma significativa. Isso será sempre um 

paliativo. Será sempre “uma aspirina”, perante um doente que está em estado 

terminal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

E a questão de fundo que aqui se coloca, é que nós precisamos que os Centros 

de Saúde sejam dotados de mais recursos humanos, técnicos e financeiros. É 

porque, de que é que servirá pedir uma consulta para um centro de saúde, se 

nele não existem os médicos em quantidade suficiente. ------------------------------  

Nós temos cinquenta mil utentes do Serviço Nacional de Saúde no Concelho 

de Loures, que não têm acesso a médico de família. E está é que é a questão 

de fundo. Não é por termos um computador, a partir do qual se pode pedir uma 

consulta ou receituário, que se vai resolver este problema. Não. O que nós 

precisamos é mesmo de mais investimento neste domínio. Investimento que 

tem andado muito arredado das preocupações de quem tem a responsabilidade 

de gerir a saúde no país, com muita pena nossa e, obviamente, dos munícipes. 

Dizer que este serviço que se passará a prestar, vai ter ainda uma perversidade 

grande, que é o facto de serem as Juntas de Freguesia a darem a cara junto 

dos munícipes, dos fregueses, dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, pelo 

mau funcionamento do próprio sistema, uma vez que elas é que têm o balcão 

por isso é o sítio onde as pessoas vão requisitar serviços que têm dificuldade 

em funcionar.  -------------------------------------------------------------------------------------  

E isso, naturalmente, preocupa-nos, para além de que é exigida à Junta de 

Freguesia, instalações, recursos financeiros e recursos humanos, 

indispensáveis ao funcionamento deste Protocolo.  ------------------------------------  
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Portanto, na nossa opinião, aquilo que é preciso fazer, não é isto. Percebemos 

as razões que levam à apresentação deste Protocolo, mas eles não podem 

obliterar aquilo que é a necessidade de um reforço do investimento no Serviço 

Nacional de Saúde, à altura das necessidades do Concelho de Loures. Essa é 

que é a questão de fundo ao qual, infelizmente, não tem havido uma resposta 

da parte do Governo, à altura do problema. ----------------------------------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, de facto, nós sabemos, 

perfeitamente, quais são as necessidades da área da saúde no nosso 

Concelho, que, efetivamente, ainda são nas componentes das infraestruturas, 

do atendimento, questão dos médicos e, também, naquela componente em que 

a Câmara pode intervir, que é na área da promoção e educação para a saúde. 

Mas dizer, também, ao senhor Vereador, que se o senhor vereador sabe que 

são cinquenta mil utentes, eu ainda ontem tive a oportunidade de partilhar 

esses mesmos dados com as Juntas de Freguesia e dizer-lhe porquê. Porque 

na esteira do trabalho que temos vindo a fazer, estivemos reunidos, nesta 

mesma sala, a Câmara Municipal, todas as Juntas de Freguesias do nosso 

Concelho - houve algumas que não estiveram presentes, mas foram 

convidadas a estar a dez Freguesias -, e o Diretor do ACES – Agrupamento de 

Centros de Saúde de Loures e Odivelas, reunião que se realizou, pela primeira 

vez, no nosso Concelho, facto que, inclusivamente, foi enaltecido por 

Presidentes de Juntas pertencentes à força política do senhor Vereador, com o 

intuito de melhor conhecermos esta dura realidade de ausência de médicos de 

família no nosso Concelho, bem como percebermos estratégias para tentarmos 

ajudar a inverter esta tendência. -------------------------------------------------------------  

Dizer ao senhor Vereador, também, que ser perversa, a assinatura deste 

Protocolo, fico muito satisfeita que os três eleitos que presidem às Juntas de 

Freguesia do seu partido, não tenham esse mesmo entendimento e que tenham 

visto nesta colaboração que a Câmara pretende levar a cabo, uma 

oportunidade de reforçarem as respostas que dão aos seus fregueses. Foi 

assim que eles encararam esta resposta.  ------------------------------------------------  

Senhor Vereador, os recursos humanos já lá estão. Já fazem atendimento ao 

público. Os meios já existem. É só uma questão de percebermos que 

concretizam uma satisfação do freguês. Inclusive, nalgumas destas Freguesias 

já existe espaço cidadão.  E nesse mesmo espaço cidadão, para além da 
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renovação do cartão de cidadão e da carta de condução, passam, também, a 

ter esta variante. Portanto, permita-me discordar da palavra “perverso” neste 

mesmo contexto e ainda bem que os restantes eleitos das Juntas de Freguesia 

da Coligação Democrática Unitária deste Concelho, não têm essa mesma 

visão. Aliás, o senhor Presidente mandatou-me a área da saúde, eu tive as 

reuniões com os senhores Presidentes e em jeito de brincadeira, lhe digo “que 

não apontei nenhuma arma aos senhores Presidentes de Junta para 

subscreverem este Protocolo”. Subscreveram-no de livre e espontânea 

vontade. Se estão aqui, foi porque entenderam ter um balcão SNS 24 na área 

de intervenção da sua Junta de Freguesia, ou seja, uma resposta 

complementar. ------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta fase, nós não misturamos as coisas. E uma coisa é isto que aqui estamos 

a fazer. Outra coisa são as diligências que temos que levar a cabo de ter mais 

médicos de família no nosso Concelho. E foi por isso que o Partido Socialista 

votou, favoravelmente, a vossa Moção.  Aliás, não tivemos problema nenhum 

em fazê-lo. outra coisa, é aprovarmos por unanimidade tudo aquilo que disse 

respeito à construção das novas unidades de saúde no nosso Concelho. -------  

Portanto, se há matéria que creio que nos interessa a todos, 

independentemente da força política, é, precisamente, esta.  -----------------------  

Senhor Vereador, penso que tenha dado os esclarecimentos necessários. -----  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, é evidente que 

os Presidentes de Junta da Coligação Democrática Unitária não poderiam estar 

de outro lado. Agora, isso não implica que não tenham a consciência do que é 

que se passa na realidade e o que é que pode acarretar este tipo de decisão. 

É porque este tipo de decisão, pode criar na ideia de alguns, a ideia de que os 

problemas ficam resolvidos. E isso não é verdade. Ficamos, evidentemente, 

satisfeitos, que o Partido Socialista mantenha o rumo, quanto à construção dos 

novos centros de saúde, como aconteceu em Santa Iria de Azóia e no Catujal, 

ou como aconteceu com os protocolos estabelecidos para Santo Antão do Tojal 

e cujo projeto estará em andamento e que haverá continuidade para os dois 

centros de saúde que ficam a faltar no nosso Concelho – Camarate e Bobadela. 

No entanto, queremos alertar, para o facto de estarem previstas, nos próximos 

anos, as reformas de dezenas de médicos e enfermeiros. E isso já aconteceu 

este ano. Por isso, esta é uma questão, extremamente, preocupante, que, se 
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formos verificar, veremos que o número de pessoas sem médico de família tem 

vindo a aumentar no nosso concelho.  Aliás, se não houver medidas urgentes, 

essa será uma tendência que se vai manter, porque este ano, vai ser mais um 

ano, em que vamos terminar com menos médicos de família, do que aqueles 

com que iniciámos, porque há muitos que se reformam e não existem médicos 

suficientes para as vagas que são abertas. Isso já aconteceu o ano passado, 

aconteceu há dois anos e se não forem tomadas medidas, acontecerá aqui. E 

é isto que queremos alertar. -------------------------------------------------------------------  

Evidentemente que os nossos Presidentes de Junta estarão sempre 

disponíveis, assim como a Coligação Democrática Unitária, mas também têm 

consciência de que este é um problema complicado, grave para a população 

do concelho e temos todos que trabalhar para o resolver. Mas, evidentemente, 

há medidas que não estão na nossa mão, nem da das Juntas de Freguesia, 

nem na da Câmara Municipal. Aliás, diria mesmo que algumas, nem nas mãos 

do ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde nem na da ARS – 

Administração Regional de Saúde. Estão a outro nível de decisão política que 

é necessário acautelar com a maior urgência, sob pena de passarmos a ter 

uma situação incomportável para a maioria da população do nosso Concelho. 

Aliás, muita já está afetada.  ------------------------------------------------------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, naturalmente que 

acompanhamos o seu raciocínio. No entanto, quero dizer-lhe que, com esta 

medida, que não é a que resolve todos os problemas, é um facto, temos aqui 

um indicador que pode melhorar um pouco, que é o receituário eletrónico. 

Portanto, ao invés de os utentes ocuparem os médicos com uma consulta, 

apenas, para prescrição de receituário de continuidade, como acontece muitas 

vezes, como sabemos, se é um receituário de continuidade, possam solicitá-lo 

por via deste canal, bem como o agendamento de consultas. -----------------------  

Quanto ao problema fundamental que está a focar, e aquele que já falámos no 

Período de Antes da Ordem do Dia, dizer que o senhor Presidente da Câmara 

solicitou uma reunião com a Ministra da Saúde, que já está agendada para a 

próxima terça feira, aliás, já é a segunda reunião, onde este será mais um 

assunto a colocar. --------------------------------------------------------------------------------  

Como sabe, é uma questão que nos ultrapassa e estas cinquenta mil pessoas 

sem médico de família, não aconteceram desde há cinco meses para cá. É um 
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problema que, infelizmente, se tem vindo a agudizar ao longo do tempo e que 

acompanha aquilo que é a realidade de toda a Administração Pública, que tem 

a ver com o seu envelhecimento. Portanto, situação que ultrapassa esta esfera 

profissional dos médicos e que a todos nos deve preocupar e levar a fazer uma 

efetiva gestão de recursos humanos. -------------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SENHOR 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, DOS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DO SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA.  ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. --------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 139/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ASSINATURA DA CARTA DE ADESÃO À COOPERATIVA DA REDE 

PORTUGUESA DE CIDADES INTERCULTURAIS -------------------------------------  

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

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

A) A Rede Portuguesa das Cidades Interculturais, Cooperativa de 

Responsabilidade Limitada (CRL), é uma cooperativa multissectorial que 

desenvolve atividades no ramo da solidariedade social e prestação de 

serviços.  A sua criação foi impulsionada pelo Conselho da Europa (entidade 

que gere a Rede a nível internacional) tendo como intuito principal a 

operacionalização de políticas de interculturalidade, com o objetivo de criar 

cidades mais inclusivas; --------------------------------------------------------------------  

B) A criação da Cooperativa melhor identificada na alínea a) da presente 

proposta, visou dar suporte à Rede Portuguesa das Cidades Interculturais, 

que abrange 13 cidades (entre as quais Loures), sendo parte de uma rede 

internacional de 141 municípios em todo o mundo, com o objetivo de 

promover ativamente a diversidade local e a inclusão.  Com a criação desta 

Cooperativa é adicionada uma componente de prestação de serviços de 
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consultoria e formação, assumindo-se esta entidade como parceira formal 

de candidaturas, planos municipais de integração de migrantes, entre outras; 

C) A colaboração do Município de Loures com a Cooperativa RPCI não substitui 

a participação na Rede mas permitirá dar maior visibilidade aos projetos da 

Rede Nacional, bem como às iniciativas a desenvolver em território 

concelhio;  --------------------------------------------------------------------------------------  

D) A colaboração com a Cooperativa RPCI efetiva-se mediante outorga de um 

Acordo de Colaboração, cuja minuta se anexa à presente proposta dela 

fazendo parte integrante para os devidos e legais efeitos, ficando definidas, 

por este documento, entre outras, as regras de colaboração entre as partes, 

as atividades a realizar e as contribuições devidas, propondo-se a adesão 

ao escalão 2, com o valor anual de 1500€ (mil e quinhentos euros), cuja 

informação de cabimento se encontra também em anexo;  -----------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere aprovar o Acordo de Colaboração entre o 

Município de Loures e a Rede Portuguesa das Cidades Interculturais, 

Cooperativa de Responsabilidade Limitada (CRL), cuja minuta se anexa à 

presente proposta da qual faz parte integrante para os devidos e legais efeitos, 

visando a aquisição do 2º escalão de serviços/parcerias propostos, no 

montante anual de 1500€ (mil e quinhentos euros), de acordo com o disposto 

nº 1 e nº 2, alínea h) do art. 23º e no nº 1, alínea o) do art. 33º da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, queria colocar 

algumas questões, a primeira das quais, tem a ver com o seguinte: gostava de 

saber se existe algum mecanismo atual de colaboração com esta entidade, na 

medida em que a entidade fala de um projeto que existe no Concelho de 

Loures, que é a “Galeria de Arte Pública”, como sendo a sua intervenção a um 

projeto ao qual está ligado no Concelho de Loures. ------------------------------------  
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Desconheço-o em absoluto, por isso gostaria de saber, se, de facto, da parte 

da entidade houve alguma participação relativamente ao projeto “Galeria de 

arte Pública”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Uma outra questão, que quero colocar, é que não sei se vale a pena estarmos 

hoje a deliberar, aqui, na Câmara, este assunto, uma vez que a entidade, no 

seu “site”, diz que a Câmara de Loures já é sua associada, ou seja, já integra 

esta Cooperativa da Rede Portuguesa de Cidades Interculturais. Ora se já a 

integramos, não vejo a razão pela qual temos que estar aqui a deliberar a 

adesão à Cooperativa. --------------------------------------------------------------------------  

Outra questão que gostaria de colocar, é se acham adequado que uma 

formação e apoio técnico de seis horas - que é aquilo que está no Protocolo, 

que é a Câmara, como contrapartida da sua adesão a esta entidade, ter apoio 

técnico e formação para seis horas -, merece os mil e quinhentos euros que 

estão associados à nossa adesão ou participação nesta Cooperativa da Rede 

Portuguesa de Cidades Interculturais, que, ao contrário do que a titulatura pode 

fazer supor, não é uma Associação de Municípios. É “coisa” bem diferente. 

Trata-se de uma Cooperativa, mas que não reúne cidades. Os Concelhos 

podem aderir a esta entidade, mas a Cooperativa não é só disso. -----------------   

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, uma das questões já 

foi levantada pelo senhor Vereador Paulo Piteira. Na realidade, o “site” da 

Cooperativa já anuncia que o Município de Loures aderiu. Mas eu vou um 

bocadinho mais longe. No início, é dito que a Cooperativa da Rede Portuguesa 

de Cidades Interculturais desenvolve atividades no ramo da solidariedade 

social e prestação de serviços. E o que eu gostava de saber, é o que é que 

significa o desenvolvimento de uma cultura de abertura à interculturalidade. 

Mas depois, ao ler o documento, fico com a ideia, que isto é numa lógica de 

integrar aquilo que são os princípios da Cooperativa. ----------------------------------  

Depois, fala-se do princípio da igualdade de género. E eu gostava de perguntar 

a quem subscreve esta Proposta, o que é esta igualdade de género. ------------  

Depois, no “site”, há mais umas questões, que, ao que parece, considera que 

são problemas sociais que devem ser integrados, ou seja, reclamam que existe 

um problema de integração da comunidade cigana – e isto não foi o Chega que 

escreveu. Por isso, gostaria de saber se a Câmara confirma que existe um 

problema de integração da comunidade cigana. ----------------------------------------  
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Depois, na página da Cooperativa, quando é referida a integração de 

refugiados, gostava de saber de que refugiados é que estamos a falar. ---------   

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, relativamente às questões que 

foram colocadas, dizer que este é um processo de continuidade que vem 

proposto pelos serviços. Não disponho de toda a informação que foi solicitada, 

vou solicitá-la aos serviços, mas gostava de esclarecer, que uma coisa é a 

Rede Portuguesa de Cidades Interculturais, da qual nós fazemos parte desde 

dois mil e treze, outra coisa é a Cooperativa. E nós não nos estamos aqui a 

assumir, de maneira nenhuma, como cooperantes. Estamos sim a fazer uma 

aquisição de serviços, que tem a ver com uma formação bastante importante, 

no âmbito do Plano Municipal para a Integração dos Emigrantes. Estes são os 

esclarecimentos que tenho. No entanto, como os senhores, legitimamente, 

querem mais esclarecimentos, e como os dirigentes, no momento, não estão 

presentes, solicitava que este ponto se mantivesse em Ordem do Dia, e na 

próxima reunião eles cá estarão para esclarecer os senhores Vereadores. -----   

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. --------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 140/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

OCUPAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, DA CATEGORIA DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL (PEDREIRO), PARA CONSTITUIÇÃO DE 

VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO INDETERMINADO -----  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram aprovados 

o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2022; ------------  
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B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho da 

categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 

Operacional, na área funcional de pedreiro;  ------------------------------------------  

C. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; -------  

D. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho; --------------------------------------------  

E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquia 

Locais (EGRA), que informou, a 03/03/2022, que ainda não se encontra 

constituída a EGRA para os seus Municípios; ----------------------------------------  

F. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do artigo 

16.º - A, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não existirem 

trabalhadores em situação de valorização profissional; ----------------------------  

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de dois Assistentes 

Operacionais, na área funcional de pedreiro, de forma a assegurar o normal 

funcionamento do serviço.  -----------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

delibere aprovar a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento 

nos termos do n.º 4, do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, para ocupação de dois postos de trabalho da categoria de Assistente 

Operacional, da área funcional de pedreiro, para constituição de vínculo de 

emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, a afetar ao Departamento de Obras Municipais. -----  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO TRINTA E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 141/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

OCUPAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO, DA CATEGORIA DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL (COVEIRO), PARA CONSTITUIÇÃO DE 

VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO INDETERMINADO -----  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram aprovados 

o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2022; ------------  

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho da 

categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 

Operacional, na área funcional de coveiro;  -------------------------------------------  

C. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; -------  

D. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho; --------------------------------------------  

E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquia 

Locais (EGRA), que informou, a 03/03/2022, que ainda não se encontra 

constituída a EGRA para os seus Municípios; ----------------------------------------  
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F. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do artigo 

16.º - A, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não existirem 

trabalhadores em situação de valorização profissional; ----------------------------  

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de um Assistente 

Operacional, na área funcional de coveiro, de forma a assegurar o normal 

funcionamento do serviço.  -----------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

delibere aprovar a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento 

nos termos do n.º 4, do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, para ocupação de um posto de trabalho da categoria de Assistente 

Operacional, da área funcional de coveiro, para constituição de vínculo de 

emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, a afetar ao Departamento de Ambiente. ----------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 142/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA CONSTITUIÇÃO 

DE RESERVAS DE RECRUTAMENTO PARA FUTURA OCUPAÇÃO DE 

POSTOS DE TRABALHO DA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, PARA 

CONSTITUIÇÃO DE VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE 

DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO 

INDETERMINADO -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Se prevê que a necessidade de técnicos superiores nas áreas de formação 

académica de Direito, Engenharia Civil e Serviço e Política Social seja 

acentuada pela saída de trabalhadores por via de procedimentos concursais 

noutras entidades e por aposentações; ------------------------------------------------  
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B. De forma a dotar os serviços com os meios humanos necessários ao seu 

regular funcionamento, é pertinente a existência de uma reserva de 

recrutamento de técnicos superiores, nas áreas de formação 

supramencionadas; --------------------------------------------------------------------------  

C. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquia 

Locais (EGRA), que informou, a 03/03/2022, que ainda não se encontra 

constituída a EGRA para os seus Municípios; ----------------------------------------  

D. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do artigo 

16.º - A, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não existirem 

trabalhadores em situação de valorização profissional. ----------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

delibere aprovar a abertura de procedimentos concursais para constituição de 

reservas de recrutamento, para futura ocupação de posto(s) de trabalho da 

carreira/categoria de Técnico Superior, nas áreas de formação académica de 

Direito, Engenharia Civil e Serviço e Política Social, para exercício de funções 

em vários serviços da Câmara Municipal, na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos do n.º 4, do 

artigo 30.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 143/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

OCUPAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DA CATEGORIA DE 

TÉCNICO SUPERIOR (ENGENHEIRO AGRONOMO), PARA CONSTITUIÇÃO 
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DE VINCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO 

DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO INDETERMINADO  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram aprovados 

o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2022; ------------  

B. No Mapa de Pessoal está previsto e não ocupado posto de trabalho da 

categoria de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, na área 

de formação académica de Engenharia Agronómica/Ciências Agrárias;  -----  

C. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; -------  

D. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho; --------------------------------------------  

E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquia 

Locais (EGRA), que informou, a 03/03/2022, que ainda não se encontra 

constituída a EGRA para os seus Municípios; ----------------------------------------  

F. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do artigo 

16.º - A, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não existirem 

trabalhadores em situação de valorização profissional; ----------------------------  

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de um Técnico Superior, 

na área de formação académica de Engenharia Agronómica, de forma a 

assegurar o normal funcionamento do serviço.  --------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

delibere aprovar a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento 
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nos termos do n.º 4, do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, para ocupação de um posto de trabalho da categoria de Técnico 

Superior, da área de formação académica de Engenharia Agronómica, para 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a afetar ao 

Departamento de Ambiente. -------------------------------------------------------------------  

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

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. --------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 144/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 

09/1998, NO BAIRRO SERRO DO PICÃO, EM SÃO JOÃO DA TALHA, NA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA 

E BOBADELA -------------------------------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 69.878/URB_L_L – PATRICIA PEREIRA DUARTE E DANIELA 

PEREIRA DUARTE) -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Patricia Pereira Duarte e Daniela Pereira Duarte, requereram a alteração ao 

alvará de loteamento n.º 09/1998, na Calçada da Liberdade, Lote 45 -  no 

Bairro Serro do Picão, em S. João da Talha, na União das Freguesias de 

Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela; -------------------------------  

B. A pretensão destina-se a alterar os parâmetros urbanísticos do lote 45, 

passando de dois pisos para dois pisos mais cave (acrescente um piso em 

cave) e passando o numero de fogos de um para dois. Conforme informação 

dos serviços, E/21596/2022, a pretensão não incumpre com o PDM; ---------  

C. O aumento de um fogo está sujeito ao pagamento da compensação prevista 

no art.º 51 do Regulamento de Taxas do Município, na razão de 50m2/fogo. 

Nos termos do art.º 57º do mesmo regulamento, é devida compensação no 

valor de 200 Euros/m2 de área não cedida, no caso em apreço, 10.000 

Euros;  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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D. Após consulta aos proprietários dos demais lotes do alvará, não se registou 

qualquer oposição a este requerimento; -----------------------------------------------  

E. A União das Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e 

Bobadela, deu parecer favorável à pretensão (E/65811/2021); ------------------  

F. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do Diretor 

do DPGU (E/21596/2022) é proposto aceitar o pedido de alteração ao Alvará 

de Loteamento.  -------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do art.º 5º e do n.º 1 do art.º. 23º do RJUE (Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na redação vigente: ----------------------------------------------------------  

1. Aprovar, a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará nº 09/1998, 

sito no Bairro Serro do Picão, em São João da Talha, na União das 

Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela, nos 

termos expressos na planta síntese e quadro urbanimétrico, conforme 

pretensão instruída no processo 69878/URB_L_L em nome de Patricia 

Pereira Duarte e Daniela Pereira Duarte. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 145/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 

03/2012, NO BAIRRO DOS MONJÕES, EM SANTA IRIA DE AZÓIA, NA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA 

E BOBADELA -------------------------------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 71.056/URB_L_L/2021 – ANA ISABEL NUNES CALHEGAS 

ALVES) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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



 

                                                                                                                                            

123/153 
 

 

                                                                                                                                     12ª Reunião Ordinária - 2022-03-16 

A. Ana Isabel Nunes Calhegas Alves, requereu a alteração ao alvará de 

loteamento n.º 03/2012, na Rua Nova do Chafariz, lote 53, em Bairro dos 

Monjões, na Freguesia de Santa Iria de Azóia; ---------------------------------------  

B. A pretensão destina-se a alterar os parâmetros urbanísticos do lote 53, 

através da alteração do uso destinado a atividades económicas para uso 

habitacional, sem alteração dos restantes índices urbanísticos; ----------------  

C. Apesar do previsto no n.º 3 do art.º 72º do RPDM, por via do qual deve ser 

destinado um mínimo de 5% da superfície de pavimento para usos não 

habitacionais, verifica-se que nas sucessivas alterações ao Alvará de 

Loteamento esse índice tem vindo tendencialmente a preterir-se, 

enquadrando-se este facto nos termos previstos no n.º 4º do mesmo artigo; 

D. Após consulta aos proprietários dos demais lotes do alvará, não se registou 

qualquer oposição a este requerimento (E/19388/2022, E/18485/2022, 

E/18490/2022); --------------------------------------------------------------------------------  

E. A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 

João da Talha e Bobadela, deu parecer favorável à pretensão 

(E/21311/2022); -------------------------------------------------------------------------------  

F. Pelo teor da informação dos serviços e despacho do Diretor do DPGU 

(E/22482/2022) é proposto aceitar o pedido de alteração ao Alvará de 

Loteamento.  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do art.º 5º, do art.º. 23º e do n.º 4 do art.º 27º do RJUE (Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente: ---------------------------------------  

Aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará nº 03/2012, sito 

na Rua Nova do Chafariz, lote 53, em Bairro dos Monjões, na Freguesia de 

Santa Iria de Azóia, nos termos expressos na planta síntese e quadro 

urbanimétrico, conforme pretensão instruída no processo 

71056/URB_L_L/2021 em nome de Ana Isabel Nunes Calhegas Alves. ---------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO TRINTA E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 146/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 

08/2004, NO BAIRRO DA CARRASQUEIRA, ZAMBUJAL, NA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL --------------------  

(PROCº. Nº. 67.215/URB_L_L/2019 – LUÍS MIGUEL DE JESUS BOTELHO) -  

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

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

A. Luís Miguel de Jesus Botelho requereu uma alteração à licença de 

loteamento do Bairro da Carrasqueira, Zambujal, titulada pelo alvará n.º 

08/2004, na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal; ---  

B. A pretensão incide sobre os lotes 77 e 78, situados na Rua das Túlipas, 

visando alterar os polígonos de implantação dos lotes, de construções 

isoladas no centro de cada um dos lotes, para construções geminadas. Face 

a estreita frente do lote, esta alteração permite uma melhor organização 

funcional do lote; ------------------------------------------------------------------------------  

C. As empenas dos lotes 77 e 78 passam a estar encostadas, aumentando a 

distância do edificado aos limites laterais para com os outros lotes vizinhos 

(de 3 para 5 metros), bem como aumentando a distâncias aos limites 

posteriores dos lotes (de 5,16m para 6,92m). A distância à frente dos lotes 

mantém-se; -------------------------------------------------------------------------------------  

D. Após consulta aos proprietários dos demais lotes do alvará por via de edital, 

não se registou qualquer oposição a este requerimento; --------------------------  

E. A União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, deu parecer 

favorável à pretensão (E/35455/2020); -------------------------------------------------  

F. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do Diretor 

do DPGU (E/17596/2022) é proposto aceitar o pedido de alteração ao Alvará 

de Loteamento.  -------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do artigo 5º, do artigo 23º e n. º4 do artigo 27º do RJUE - 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, estabelecido pelo Decreto–Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente): ----------------------------------  

Aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará nº 08/2004, 

que incide sobre os lotes 77 e 78, do Bairro da Carrasqueira, Zambujal, na 
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União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, pretensão instruída 

no processo 67215/URB_L_L/2019, em nome de Luís Miguel de Jesus Botelho, 

nos termos expressos na planta síntese e quadro urbanimétrico. ------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 147/2022 - 

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

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DATADA DE 25.07.2007, 

CONSTANTE DA PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 384/2007; - A 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA; - A RECEÇÃO DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO; - O CANCELAMENTO DA GARANTIA 

BANCÁRIA; - REFERENTE AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 03/2003 ------  

(PROCº. Nº. 23.597L/N – R.S.F. – SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA.) ------  

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

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

A. A R.S.F. – Sociedade de Construções, Lda., veio requerer a receção 

definitiva das obras de urbanização e o cancelamento de garantia bancária 

na Rua General Humberto Delgado, Quinta Nova de São Roque, na 

Freguesia de Loures, titulado pelo alvará de licença de loteamento e obras 

de urbanização n.º 03/2003, no âmbito do Processo n.º 23.597/L/N; ----------  

B. A operação de loteamento consistiu na constituição de quatro lotes e 

respetivas obras de urbanização; --------------------------------------------------------  

C. Tendo as obras de urbanização sido rececionadas provisoriamente a 

06/10/2004, e decorrido o prazo de garantia das mesmas, a libertação da 

garantia bancária apenas poderá ocorrer após receção definitiva das obras; 

D. Para efeito dessa receção definitiva, foi realizada vistoria em 2007 com 

conteúdo de indeferimento com deliberação de Câmara datada de 

25/07/2007, em continuidade de deliberação com conteúdo idêntico datada 

de 11/10/2006; ---------------------------------------------------------------------------------  

E. Na sequência do recente pedido de receção definitiva das obras de 

urbanização e o cancelamento de garantia bancária, foi efetuada nova 
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vistoria às obras de urbanização, tendo a respetiva comissão de vistorias 

emitido parecer favorável à receção definitiva destas, conforme fls. 487 a 495 

do processo em anexo. As pequenas anomalias identificadas resultam do 

normal desgaste das infraestruturas face aos anos de utilização e a sua 

manutenção será garantida pelo Município. No local verificou-se ainda que 

foi realizada limpeza e remoção de monos bem como de material de 

construção que aí existia;-------------------------------------------------------------------  

F. As obras de urbanização foram garantidas por caução prestada através da 

garantia bancária n.º 158-02-0170388, no valor de €: 2.244,59, dada pelo 

Banco Millennium BCP; ---------------------------------------------------------------------  

G. O teor das informações dos serviços municipais a fls. 493 a 495, os quais 

propõem homologar o Auto de Vistoria e proceder à receção definitiva das 

obras e ao cancelamento da caução; ---------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto do nº 1 do artigo 87º 

e do n.º 5 do artigo 54º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

redação vigente, aprovar: ----------------------------------------------------------------------  

1. Revogar a deliberação de Câmara n.º 384/2007 datada de 25/07/2007; -----  

2. Homologar o auto de vistoria constante a fls. 487 a 492 do Processo n.º 

23.597/L/N; -------------------------------------------------------------------------------------  

3. Proceder à receção definitiva das obras de urbanização; -------------------------  

4. Proceder ao cancelamento da garantia bancária n.º 158-02-0170388, no 

valor de €: 2.244,59, do Banco Millennium BCP, referente ao Alvará de 

Loteamento da Rua General Humberto Delgado, Quinta Nova de São Roque, 

na Freguesia de Loures, titulado pelo alvará nº 03/2003, conforme pretensão 

instruída no processo 23.597/L/N, em nome da R.S.F. – Sociedade 

Construções, Lda. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO QUARENTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 148/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 1 (UM) LUGAR DE ESTACIONAMENTO 

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

(PROC.º Nº. 68.573/URB_L_E/2020 – CLINICA MÉDICA CENTRAL, LDA.) ---  

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

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

A. Clínica Médica Central, Ld.ª, requereu licença para obras de alteração e 

ampliação no prédio sito na Avenida de Moscavide, nº 37, 1º, em Moscavide, 

na União de Freguesias de Moscavide e Portela;   ----------------------------------  

B. Pretende-se numa fração destinada a serviços (clínica) efetuar alterações no 

interior e a sua ampliação para o terraço lateral ao nível do primeiro piso e 

consequentemente, a alteração de fachada;  -----------------------------------------  

C. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a ampliação pretendida implicaria acréscimo de 

estacionamento em mais 1 lugar, em cumprimento do disposto no anexo IV 

do RPDM; ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. É tecnicamente impossível dotar o interior do imóvel de estacionamento 

devido à impossibilidade de acesso ao logradouro de dimensões exíguas; --  

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3, dos artigos 150º do RPDM, e n.ºs 1-c) e 2 do artigo 33º do 

RMEU; -------------------------------------------------------------------------------------------  

F. A Junta de Freguesia emitiu parecer, não se opondo à pretensão, de acordo 

com o registo E/20790/2022; --------------------------------------------------------------  

G. Pela informação dos serviços municipais e o despacho do Sr. Diretor do 

DPGU expressos no E/21056/2022, é aplicável a exceção de isenção de 

dotação de estacionamento. ---------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da exceção prevista nos termos 

do nº 3 do artigo 150º do Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 33º do 

RMEU, aprovar: -----------------------------------------------------------------------------------  

A isenção do cumprimento de 1 (um) lugar de estacionamento, para resposta 

ao pedido de obras de alteração e ampliação no prédio sito na Avenida de 
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Moscavide, nº 37, 1º, em Moscavide, formulado pela Clínica Médica Central, 

Ld.ª, no âmbito do processo n.º 68573/URB_L_E/2020. ------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO QUARENTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 149/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE (3) TRÊS DE LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO, EXIGIVEIS POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 

RMEU ------------------------------------------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 69246/URB_L_E/2020 - DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 

TEIXEIRA CARVALHO) ------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Daniel Alexandre dos Santos Teixeira Carvalho, requereu licença para obras 

de edificação no prédio sito na Rua James Gilman, n.º 7, em Sacavém, na 

União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho;  -----------------------------------   

B. Pretende-se a legalização da obra de ampliação de um edifício habitacional, 

com introdução de mais dois fogos aproveitando o sótão existentes, 

transformando a sua configuração e volumetria e transformando-o numa 

mansarda;  --------------------------------------------------------------------------------------  

C. O edifício confina com um terreno expectante, que forma o gaveto com a 

Rua Estado da Índia, via esta que a sul apresenta uma frente consolidada 

de edifícios de 5 pisos, sendo que o gaveto do lado oposto apresenta uma 

situação singular de 7 pisos mais recuado, retomando depois uma frente de 

5 pisos. É assim expectável que o colmatar deste gaveto acompanhe a altura 

dominante da Rua Estado da India, correspondente a 5 pisos; ------------------  

D. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a ampliação pretendida implicaria acréscimo de 

estacionamento em mais três lugares (2 fogos com Sp<120 m2), em 

cumprimento do disposto no anexo IV do RPDM; -----------------------------------  
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E. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de estacionamento e inserindo-se 

este numa área urbana consolidada, com perfis transversais de arruamentos 

já delimitados, não se anteveem soluções alternativas para o cumprimento 

da dotação de estacionamento; -----------------------------------------------------------  

F. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3, dos artigos 150º do RPDM, e n.ºs 1-c) e 2 do artigo 33º do 

RMEU; -------------------------------------------------------------------------------------------  

G. A Junta de Freguesia da União de Freguesia de Sacavém e Prior Velho deu 

parecer favorável, através de e-mail constante do documento E/29574/2022; 

H. Pela informação dos serviços municipais e o despacho do Sr. Diretor do 

DPGU expressos na informação n.º 97/22/DGU/JC (registada em sistema 

com o n.º E/85843/2022), é aplicável a exceção de isenção de dotação de 

estacionamento. -------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da exceção prevista nos termos 

do nº 3 do artigo 150º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto do 

na alínea a) do n.º 1 e n.º 6 do artigo 33º do RMEU, aprovar: -----------------------  

A isenção da totalidade de lugares de estacionamento, no presente 3 (três) 

lugares de estacionamento para resposta ao pedido de obras de edificação no 

prédio sito na Rua James Gilman, n.º 7, em Sacavém, formulado pelo Daniel 

Alexandre dos Santos Teixeira Carvalho, no âmbito do processo n.º 

69246/URB_L_E/2020. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO QUARENTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 150/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO EXIGÍVEIS POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 

RMEU  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

(PROC.º Nº. 70.158/URB – LUIS MIGUEL RODRIGUES BRANQUINHO) ------  
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 “Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

A. Luís Miguel Rodrigues Branquinho, requereu informação prévia para obras 

de edificação no prédio sito na Rua Almirante Reis, nº 36, em Sacavém, na 

União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho; ------------------------------------  

B. Pretende-se construir um edifício plurifamiliar, com 3 pisos acima da cota de 

soleira, e aproveitamento do desvão do telhado, destinado a comércio e 

habitação (6 fogos); --------------------------------------------------------------------------  

C. Deveriam ser previstos, na área do prédio, 11 lugares de estacionamento, 

dos quais 9 em função da habitação (6 fogos Sp<120m2 x 1,5 lugares/fogo), 

e 2 em função do estabelecimento de comércio, ou serviços (1 lugar/30m2 

Sp.com x 41,10m2, ou 3 lugares/100m2 Sp serv. x 41,10m2). Esses lugares 

não se encontram previstos; ---------------------------------------------------------------  

D. Verifica-se ser tecnicamente pouco exequível dotar o interior do imóvel de 

estacionamento, visto que este se insere numa área urbana consolidada e 

caracterizada como Conjuntos de Valor Patrimonial, com perfis de 

arruamento já delimitados. No entanto, é proposta a cedência de uma área 

para remate da Rua João de Deus, com 109,62 m2 e criação de 8 novos 

lugares de estacionamento, conseguidos através dessa mesma área cedida; 

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3, dos artigos 150º do RPDM, e n.ºs 1-c) e 2 do artigo 33º do 

RMEU; -------------------------------------------------------------------------------------------  

F. A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho deu 

parecer favorável, através de e-mail constante do documento 

E/124606/2021; -------------------------------------------------------------------------------  

G. Inserindo-se a pretensão no âmbito da Estrutura Patrimonial do PDM em 

Conjuntos de Valor Patrimonial – Núcleo Antigo / Sacavém, foi emitido 

parecer da Comissão Consultiva da Estrutura Patrimonial do PDM, através 

do documento E/11642/2022 que “considera genericamente aceitável a 

proposta, avaliada no âmbito de uma informação prévia e com simples 

atinência aos usos, ocupação, alinhamentos e volumetria, devendo ser 

retificada a articulação da cobertura, e sem prejuízo da definição 

arquitetónica do edifício em sede de licenciamento carecer de nova análise.” 

Note-se que o presente pedido de informação prévia se restringe, nos termos 

do n.º 1 do artigo 14.º do RJUE, a aspetos gerais de programa, ocupação e 
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volumetria, julgando-se que as situações formais de solução arquitetónica se 

deverão remeter para o processo de licenciamento; --------------------------------  

H. Pela informação dos serviços municipais expressos na informação n.º 

99/22/DGU/JC (registada em sistema com o n.º E/24937/2022) e o despacho 

do Sr. Diretor do DPGU (registado com o n.º E/29118/2022), é aplicável a 

exceção de isenção de dotação de estacionamento. -------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da exceção prevista nos termos 

do nº 3 do artigo 150º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto na 

alínea a) do n.º 1 e n.º 6 do artigo 33º do RMEU, aprovar: ---------------------------  

A isenção da totalidade de lugares de estacionamento, para resposta à 

informação prévia no prédio sito na Rua Almirante Reis, nº 36, em Sacavém, 

formulado por Luís Miguel Rodrigues Branquinho, no âmbito do processo n.º 

70158/URB. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO QUARENTA E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 151/2022 

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

ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS PARA A FREGUESIA DE BUCELAS -----------  

(PROCº. Nº. 36.598/OM-E) --------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Freguesia de Bucelas constatou a existência de duas vias com passagem 

de pessoas e veículos, sem nome, na localidade de Bucelas; -------------------  

B. A Junta de Freguesia de Bucelas, na sua 2ª reunião ordinária, realizada em 

28/12/2021, deliberou propor ao Município de Loures a atribuição dos 

seguintes topónimos de rua, nesta localidade: ---------------------------------------  

“Rua Junta dos Rios” -  com inicio na Rua António Martins e termo 

Indeterminado; ---------------------------------------------------------------------------------  

“Travessa do Abrolho” – com inicio na Rua João Camilo Alves e termo 

Indeterminado. ---------------------------------------------------------------------------------  
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C. O topónimo “Rua Junta dos Rios” é justificado por neste local se juntarem 

duas ribeiras que se encontram com um afluente do rio Trancão, sendo já o 

local conhecido por junta dos rios;  ------------------------------------------------------  

D. O topónimo “Travessa do Abrolho” é justificado por existir, naquele local, 

uma nascente de água, designada por abrolho; -------------------------------------  

E. A proposta, foi apreciada pelos serviços no âmbito do processo n.º 

36.598/OM-E, propondo-se, pela informação n.º 

003/RC/DPGU/DAU/Toponímia e despachos dos dirigentes do DPGU, a sua 

aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da competência estabelecida na alínea 

ss), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no 

Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 

aprovar a atribuição da seguinte designação na localidade da Bucelas:   --------  

“Rua Junta dos Rios” -  com inicio na Rua António Martins e termo 

Indeterminado; ------------------------------------------------------------------------------------  

“Travessa do Abrolho” – com inicio na Rua João Camilo Alves e termo 

Indeterminado. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO QUARENTA E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 

152/2022 - 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 ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Câmara Municipal de Loures aprovou na sua reunião ordinária de 24 de 

novembro de 2021 a atribuição de um apoio financeiro de 147.000,00 € 
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(cento e quarenta e sete mil euros) destinado 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; ---------------------------------------------------------------------------  

B. Até 31 de janeiro de 2022, data em que terminava o prazo para apresentação 

de candidaturas, candidataram-se 29 empresas o que, apesar de as 

despesas apresentadas ainda não terem sido validadas, representa um 

apoio financeiro máximo de 87.000,00 € (oitenta e sete mil euros), tendo em 

conta que o máximo de comparticipação que cada uma pode obter é de 

3.000,00 € (três mil euros); -----------------------------------------------------------------  

C. Isto significa que a verba que foi deliberada atribuir não foi totalmente 

esgotada, restando pelo menos 60.000,00 € (sessenta mil euros); -------------  

D. Apesar da divulgação feita do Programa junto das empresas potencialmente 

elegíveis, há conhecimento de seis empresas que não se recandidataram e 

de mais uma que entregou a sua candidatura fora do prazo; --------------------  

E. Este Programa é importante para o apoio às empresas afetadas pela 

mencionada obra; -----------------------------------------------------------------------------  

F. O Programa tem cabimento na rubrica 0701/050103 01 2021 A 27, constante 

das grandes Opções do Plano para 2022. ---------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere: -------------------------------------  

Prorrogar até 31 de março de 2022, o prazo para formalização dos pedidos de 

comparticipação 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. -----------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, dizer que este 

é um ponto importante, em relação ao qual, aliás, o atual Executivo deu um 

grande enfase quando chegou à Câmara, pegando numa Proposta que a 
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Coligação Democrática Unitária tinha já em desenvolvimento, terminando-a, e 

afirmando, inclusive, que foi o atual Executivo que entregou as verbas aos 

comerciantes, o que é verdade, é um facto, mas omitindo, evidentemente, que 

todo o processo tinha sido iniciado pelo anterior Executivo. -------------------------  

Aliás, isto faz-me lembrar um outro ponto que também foi alvo aqui de muita 

discussão, relacionado com a falta de verba no Orçamento para as iluminações 

de Natal. Evidentemente que foi explicado que, mesmo não havendo essa 

verba, ela iria ser colocada no Orçamento, era isso que era necessário fazer-

se para se poder avançar com o procedimento, e agora vimos aqui perceber, 

que, afinal, iniciámos este ano e aprovámos um Orçamento, em que não havia 

verba para fazer face a esta despesa. E foi por isso que a Proposta não pôde 

ser votada inicialmente.  ------------------------------------------------------------------------  

Portanto, uma coisa tão importante e tão fundamental e defendida pelo Partido 

Socialista e pelo Partido Social Democrata, que nós acompanhámos e que veio 

a esta Reunião de Câmara, mas não pôde ser aprovada porque não havia verba 

no Orçamento, teve que haver, a seguir à apresentação desta Proposta, uma 

Alteração Orçamental e, por isso, é que ela não estava cabimentada no ano de 

dois mil e vinte e dois, como nos recordamos quando iniciamos todo este 

processo, que foi apresentado um cabimento de dois mil e vinte e um, e que só 

depois da alteração Orçamental aprovada há duas semanas, é que foi possível 

fazer este cabimento para o ano de dois mil e vinte e dois. --------------------------  

Portanto, a única coisa que queremos aqui referir, é que, evidentemente, os 

Orçamentos têm o seu dinamismo e necessitam de responder às 

necessidades. Os senhores apresentaram um Orçamento em janeiro, onde 

decidiram que a verba que estava prevista para este ponto era suficiente. Afinal, 

quinze dias depois, não é suficiente, como, aliás, os senhores já sabiam. 

Bastava fazer as contas para perceber isso, tendo sido necessário fazer uma 

alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, nós queremos dizer a todos, que vamos votar favoravelmente esta 

Proposta e que, evidentemente, ficamos satisfeitos de o Executivo ter corrigido 

a falta de dotação orçamental que havia no Orçamento aprovado em janeiro, 

foi possível fazer o reforço da rúbrica, e hoje será possível aprovar esta 

proposta para que possa ter o andamento necessário. --------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, deixe que lhe diga que 

tive alguma dificuldade em perceber onde queria chegar. Mas, na minha 

opinião, o que importa é chegarmos ao apoio aos comerciantes. ------------------  

O senhor Vereador falou aqui da iluminação de Natal. Mas senhor Vereador, 

em relação a iluminação de Natal, a informação que temos dos serviços, é que 

foi dada uma Proposta em maio para o então Presidente da Câmara, para 

lançamento do novo concurso público e a necessidade de reforço da verba, 

uma vez que essa verba que lá estava, foi “comida”, ficou a zero, pelo 

pagamento do subsídio de natal de dois mil e vinte. Isto na gestão da Coligação 

Democrática Unitária. ---------------------------------------------------------------------------  

Tirou-se a verba de Natal, e bem, para pagar as despesas de dois mil e vinte, 

e depois era fazer-se uma alteração. Houve compromissos que transitaram de 

um ano para o outro, pagou-se o que foi realizado o ano passado e a rúbrica 

ficou a zero. Desde maio não se deu andamento ao processo. E quando nós 

chegámos em outubro, tínhamos a rúbrica da iluminação de Natal, a zero, 

porque os senhores não fizeram a devida compensação no reforço dessa 

mesma rúbrica. E deviam de ter feito. ------------------------------------------------------  

Ora, em outubro, não havia concurso público lançado, nenhum procedimento 

Concursal para a iluminação de Natal, nem tão pouco, dinheiro da rua. Mesmo 

que houvesse dinheiro na rúbrica dificilmente conseguiríamos lançar um 

concurso pelos prazos da contratação pública. Portanto, senhor Vereador fazer 

a comparação com a iluminação de Natal acho que não foi a mais feliz.   -------  

Fazer a comparação com a iluminação de Natal, de facto, não foi mesmo feliz. 

O senhor Vereador vem fazer a comparação com a iluminação de Natal, 

quando os senhores, em maio, foram avisados pelos serviços, que era 

necessário fazer o concurso para a iluminação de Natal. Avisaram-nos que a 

rúbrica foi ela toda consumida pelo pagamento do subsídio de Natal anterior. E 

chegou-se a outubro e nada. E o senhor vem, agora, fazer essa comparação 

com a iluminação de Natal. Sinceramente, acho que isso foi de uma grande 

infelicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Posto isto, tivemos que fazer aquela Proposta, e agradeço a parceria com as 

Juntas de Freguesia, porque sem elas não tínhamos iluminação de Natal, 

porque os senhores não deixaram dotação na rúbrica nem deixaram concurso 

lançado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Gonçalo Caroço, acho que não foi muito feliz, quando referiu 

que nos atrasámos quinze dias. Mas quinze dias, comparado com seis meses, 

que foi de maio a outubro do ano passado, para a iluminação de Natal. De facto, 

a comparação foi mesmo infeliz. É porque os senhores não se atrasaram 

quinze dias. Atrasaram-se seis meses. E não se atrasaram mais, porque, 

entretanto, perderam as eleições. Tiveram seis meses para fazerem essa 

alteração Orçamental e repor a rúbrica para a iluminação de Natal, mas depois 

vêm criticar-nos por quinze dias, uma coisa que os senhores não fizeram em 

seis meses. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Na prática, importa aqui esclarecer que o que importa é o apoio aos 

comerciantes. De facto, é verdade que houve um trabalho feito anteriormente, 

mas não é menos verdade, que foi o atual Executivo que pagou o primeiro apoio 

aos comerciantes da Obra do Caneiro. O apoio aos comerciantes devido à Obra 

do Caneiro, foi este Executivo que o pagou. Portanto, durante toda a obra, os 

senhores não pagaram nada.  ----------------------------------------------------------------  

Mas importa dizer mais. É que foi este Executivo que aumentou para mais um 

semestre, porque a Coligação Democrática Unitária, que era quem estava na 

gestão da Câmara, na altura, tinham previsto apenas um semestre. Mas nós, 

por decisão do atual Executivo, aumentámos para mais um semestre. -----------  

Aliás, fizemos mais. A limitação da área de envolvência dos comerciantes que 

estavam abrangidos por esse apoio, era muito limitativa. Havia comerciantes 

que ficaram fora e foi numa reunião que tive com o senhor Vereador Nelson 

Batista, com os comerciantes e com a comissão que foi criada, um mês após 

tomarmos posse, que fomos informados que era importante aumentarmos a 

limitação da zona envolvente dos comerciantes, para que mais comerciantes 

pudessem usufruir deste apoio, porque também eles foram afetados, e muito, 

por esta obra. E foi o atual Executivo que aumentou as limitações geográficas 

da abrangência dos comerciantes a terem esse apoio, e que permitiu que mais 

comerciantes tivessem direito a apoio. Porque, no passado, na gestão da 

Coligação Democrática Unitária, isso não foi decidido. --------------------------------  

Quero dizer também, que a União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 

o Vereador Nelson Batista e a Divisão das Atividades Económicas estão a fazer 

um trabalho de ajuda e de divulgação deste apoio junto dos comerciantes e de 

apoio no preenchimento de toda a documentação, para que todos possam ser 
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abrangidos. Porque todos sofreram, e muito, em particular estes comerciantes, 

com esta obra. ------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, estarmos a desvalorizar tudo o que foi feito até agora, por uma 

questão de quinze dias, quando o senhor Vereador faz uma comparação infeliz, 

na minha opinião, mas tem direito a ela, da iluminação de Natal, quando os 

senhores tiveram seis meses para fazer essa alteração, e nós que tivemos 

quinze dias, foi, particularmente, de uma infelicidade, permita-me que lhe diga, 

fazer essa comparação. ------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA:  Senhor Vereador Gonçalo Caroço, 

queria dar-lhe uma informação do foro contabilístico, área em que eu me sinto 

completamente à vontade, dizendo que este atraso de quinze dias é, 

meramente, um atraso de quinze dias. Poderia não estar cabimentado, mas 

também sabe perfeitamente, até porque teve os anos que teve no Executivo, 

podemos fazer tantas Alterações Orçamentais quantas sejam necessárias. ----  

Dizer-lhe, também, que estava previsto um apoio financeiro, nesta segunda 

fase, cuja candidatura foi até trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e dois, 

onde se candidataram vinte e nove empresas e que representa um apoio 

financeiro de oitenta e sete mil euros. ------------------------------------------------------  

O atual Executivo, uma vez que ainda tinha uma verba de sessenta mil euros, 

entendeu que ainda poderíamos apoiar mais uma empresa. Seis não se 

candidataram e uma que entregou a candidatura fora de prazo. Por isso, 

entendemos que, em virtude disso, poeríamos e deveríamos, como disse o 

senhor Presidente e muito bem, de alargar este prazo, porque este apoio é 

essencial para que estas empresas sobrevivam. Por isso avançamos. Quinze 

dias depois. Mas cá estamos a cumprir com a promessa que avançamos 

anteriormente e estamos aqui para aprová-la, e acredito que seja aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, como disse o senhor Presidente, que temos estado a ajudar, 

em conjunto com a União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho. Mais, 

temos estado, na Divisão, diariamente, a verificar toda a documentação, para 

que os pagamentos sejam feitos o mais rapidamente possível, porque sabemos 

que, em termos de tesouraria, as empresas necessitam de ter sustentabilidade 

financeira, até porque saímos de uma crise pandémica e agora estamos numa 
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crise económica, e sabe-se lá onde é que isto vai parar. Por isso precisamos 

de ajudar estas empresas. ---------------------------------------------------------------------  

Em termos contabilísticos, o senhor Vereador Gonçalo Caroço quis fazer aqui 

um brilharete com este apoio, mas que me pareceu desajustado. No entanto, o 

que, claramente, ficou aqui visível, é que estamos todos de acordo com o apoio 

que deve de ser dado e, apesar da rúbrica não estar anteriormente 

cabimentada, ela estava prevista, já está cabimentada, e vai hoje ser aprovada 

e paga tão breve quanto possível. -----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, para dizer que 

a Proposta, inicialmente, veio no dia dezasseis de fevereiro, faz hoje um mês, 

não faz quinze dias. E aquilo que quis demonstrar foi que matéria tão importante 

no Orçamento que foi aprovado em janeiro, não tinha prevista a verba. Não é a 

rúbrica. A rúbrica havia. Não havia era a verba necessária. Portanto, só após a 

Alteração Orçamental, e de colocar lá a verba necessária, que já se sabia que 

era necessária, mas que os senhores não a colocaram lá, é que foi possível 

cabimentar. Foi isto. E foi só isto que eu quis demonstrar e que se tivesse sido 

colocada no orçamento imediatamente tinha feito com que estes apoios 

chegassem aos comerciantes mais cedo e mais rápido. ------------------------------  

Quero, também, acrescentar, que se não tivesse sido o trabalho desenvolvido 

anteriormente, no sentido de avançar com este Programa, de certeza absoluta 

que o senhor Presidente não teria tido as condições para fazer a entrega 

financeira na data em que o fez. E isso só foi possível, porque já havia um 

trabalho desenvolvido, que foi culminado com a entrega financeira pelo senhor 

Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o senhor vem agora 

dizer que demorámos um mês. Mas o prazo foi alargado, para permitir que mais 

empresas possam aderir a este apoio. Isso já foi explicado e acho que foi 

percetível. Agora, se o senhor não quer perceber, isso já é um problema que 

não é nosso. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor coloca a questão, que se nós tínhamos esta matéria que é tão 

importante, porque é que esperámos um mês e não colocámos logo a verba. 

Senhor Vereador, nós já explicámos isso. Já dissemos que o prazo foi alargado, 

para permitir que mais empresas possam participar. Aliás, já recebi algumas 
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mensagens de algumas empresas, que me transmitiram que funcionam com 

verdadeiros balões de oxigénio. --------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Gonçalo Caroço fez uma comparação com a iluminação de 

Natal. E eu tenho de lhe dizer novamente, que se nós esperámos um mês, os 

senhores esperaram cinco, para fazer o reforço da iluminação de Natal. Se é 

por uma questão de importância, a iluminação de Natal também não era 

importante? ----------------------------------------------------------------------------------------  

Já foi explicado, que se aumentou o prazo para que mais empresas pudessem 

participar. E o que importa aqui, é que parte das empresas já receberam um 

semestre, vão receber um novo semestre, e estão a receber um apoio que é 

mais que merecido e que funciona mesmo com balões de oxigénio para essas 

mesmas empresas. ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, só para dizer que este 

tipo de intervenções já começa a ser recorrente, quando se fala das Alterações 

Orçamentais que se fazem ou não. ---------------------------------------------------------  

Isto começa a ser uma conversa, daquilo que é mais prioritário para alterar a 

nível orçamental. Eu relembro, aqui, aquilo que disse numa Reunião de 

Câmara, no mesmo contexto, e nas Alterações Orçamentais que se fazem, 

nesse mesmo contexto, tivemos um ano em que houve vinte e uma Alterações 

Orçamentais, que foram prontamente justificadas com o ano da pandemia. Mas 

curiosamente, no ano antes da pandemia, o dois mil e dezanove, houve treze 

alterações Orçamentais.  -----------------------------------------------------------------------  

E se é por uma questão de efetiva importância que se dá às Alterações 

Orçamentais, nós nem nunca levantámos esta discussão aqui, nos moldes 

como está a ser levantada, que até parece que é uma irresponsabilidade. Nós 

fizemos Alterações Orçamentais e fazíamos sempre, por exemplo, para 

reforçar a verba para pagar os subsídios de férias ou de Natal. E não estar tudo 

cabimentado no início do ano, significava que não se dava importância a isso. 

Este é o discurso que está aqui a ser fomentado, que não faz sentido nenhum. 

Porque o discurso que está aqui a ser fomentado pelo senhor Vereador 

Gonçalo Caroço, é que como não foi cabimentado no início, não era uma 

importância. Mas não é nada disso. Nada. As Alterações Orçamentais, são 

métodos de gerir um Orçamento Previsional. É isto. -----------------------------------  
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Agora, “coisa” diferente, e aí o senhor Presidente tem toda a razão, foi a falta 

de responsabilidade, de, a um mês de ter que se começar a fazer a ligação da 

iluminação de Natal, e tendo a consciência de que, pelo valor, necessitaríamos 

de um concurso público, nada ter sido feito nesse sentido. Não é uma questão 

de se poder fazer uma alteração. Podíamos. Até podíamos fazer uma Alteração 

nessa altura e dotar a rúbrica com meio milhão de euros. Mas também não 

havia tempo para se fazer o procedimento administrativo. Não era uma questão 

de haver verba. Não. É a responsabilidade de não se ter atuado a tempo, para 

prevenir isso. “Coisa” diferente foi aquilo que fizemos agora. ------------------------  

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES: Senhor Presidente, tem-se estado aqui 

a falar de cabimento, cabimento, mas para mim, o que não tem cabimento, é o 

atraso que esta obra teve. Porque se tivéssemos terminado a obra no prazo 

que era suposto ter sido terminada, e podemos dizer que foi devido ao Covid, 

depois houve uma paragem na altura das eleições, depois tapou-se para abrir 

umas semanas depois, e com esta história toda, os comerciantes de Sacavém, 

tivessem ou não tivessem iluminação de Natal, para ali nem havia necessidade 

de fazer cabimento para a iluminação de Natal, porque para eles não houve 

Natal. Portanto, não havia problema nenhum. E aquela gente ficou com a vida 

prejudicada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Agora, estarmos aqui a discutir, que é mais quinze dias, ou que é mais um mês, 

quando o principal problema, não tem a ver com o apoio que se está a dar, que 

é diminuto em relação aos prejuízos que aquela gente teve, tem a ver, sim, com 

o atraso da obra, é que não faz sentido. ---------------------------------------------------  

Não vou dizer como disse há uns tempos atrás, que não devíamos de ter 

discussão disto, porque se não isto levanta aqui outro problema, mas, na minha 

opinião, acho que podemos votar, porque acho que este assunto é pacífico e 

acho, inclusive, que há unanimidade para isto, estamos só é a atentar arranjar 

um carnaval, em cima da Páscoa, relativo ao Natal. -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, só para 

esclarecer e relembrar, que são aqui feitas intervenções de grande 

responsabilidade e que as coisas são pensadas.   -------------------------------------  

Queria lembrar, também, que a Proposta não foi aprovada na altura, porque 

não tinha o cabimento deste ano, e tal só aconteceu porque os Vereadores da 
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Coligação Democrática Unitária alertaram. Porque, se não, aquilo que tinha 

acontecido, é que a Proposta tinha sido aprovada e não havia dinheiro no 

orçamento para isso. É isso que queremos, também, dizer. -------------------------  

É verdade que é preciso fazer Alterações, que é preciso adequar o Orçamento 

à altura, mas aqui, o que, de facto, aconteceu, foi que a rúbrica não estava com 

a verba necessária e isso não foi devidamente acautelado. -------------------------  

Quanto ao resto, compreendemos, estamos de acordo que se possa avançar, 

mas não queria deixar de dar esta nota. ---------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ------------  

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

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

 PONTO QUARENTA E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 153/2022 

- SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA 

APROVAR O ACORDO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE LOURES E A COFAC-COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E 

ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL. ---------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) é uma 

instituição de Ensino Superior, instituída pela COFAC, cuja vocação principal 

é a realização de cursos de Licenciatura e Mestrado em diversas áreas, dos 

quais se salientam, os cursos de Licenciatura e Mestrado em Medicina 

Veterinária; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. O Município de Loures tem vindo a desenvolver políticas de promoção do 

bem-estar animal, em especial, no que toca aos animais acolhidos no Centro 

de Recolha Oficial de Animais de Loures (CROAL); --------------------------------  

C. O Município de Loures, através do CROAL, promove a recolha de animais 

abandonados, animais agressores e agredidos e animais vítimas de maus-

tratos que, em muitos casos, necessitam de assistência veterinária que o 

CROAL não tem condições de providenciar; ------------------------------------------  

D. A Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias, através do Hospital Escolar de Lisboa e do 
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Hospital de Equinos de Santo Estevão (Benavente), procede no âmbito das 

aulas práticas de Medicina Veterinária, ao tratamento clínico (consultas e 

tratamentos) de animais;--------------------------------------------------------------------  

E. Existe já um protocolo de colaboração entre o município de Loures e a 

COFAC, celebrado em 2016, que carece de atualização perante as novas 

realidades. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto pelas alíneas o) e u), 

do nº 1, do art.º 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovar o Acordo de 

Colaboração entre o Município de Loures e COFAC - Cooperativa de Formação 

e Animação Cultural, CRL, permitindo providenciar o diagnóstico e tratamentos 

veterinários, nomeadamente, procedimentos cirúrgicos, com profissionais em 

áreas especializadas e com recurso a equipamentos específicos. -----------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, a minha intervenção, 

é, apenas, para solicitar que nos seja distribuído o Protocolo, que, no processo, 

é mencionado como estando em anexo, mas que não veio a acompanhar este 

processo que temos para deliberação na reunião de Câmara.  ---------------------  

Portanto, não é isso que nos vai impedir de votar, compreendemos aquilo que 

cá está, percebemos o que é que se pretende para o futuro, mas gostávamos 

de ter o termo de comparação com o passado. Portanto, não percebo porque é 

que não veio. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o Protocolo será 

disponibilizado posteriormente, e uma vez que não põe em causa a votação do 

ponto, ia pô-lo à votação. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO DIAS NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ------------  

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

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

 PONTO CINQUENTA E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 154/2022 

- SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA 

APROVAR A MINUTA DE CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO E A 

FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE IMANES ALUSIVOS AO 

MUSEU DO VINHO E DA VINHA, NAS LOJAS DA REDE DE MUSEUS DE 

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

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. --------------------------  

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

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

 PONTO QUARENTA E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 155/2022 

- SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA 

APROVAR A MINUTA DE CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO E A 

FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE MEL FLORAL, NAS 

LOJAS DA REDE DE MUSEUS DE LOURES -------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. --------------------------  

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

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

 PONTO QUARENTA E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 156/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

A ALTERAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DOS VINHOS CHÃO 

DO PRADO DO PRODUTOR ANTÓNIO JOÃO PANEIRO PINTO, NA LOJA 

DO MUSEU DO VINHO E DA VINHA, EM BUCELAS ---------------------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições no domínio da 

Cultura, nomeadamente no que concerne à promoção de produtos locais; --  



 

                                                                                                                                            

144/153 
 

 

                                                                                                                                     12ª Reunião Ordinária - 2022-03-16 

B. Como forma de apoio à divulgação e comercialização de bens, os produtores 

de Bucelas propuseram ao Município a venda de vinhos e produtos locais, 

na loja do Museu do Vinho e da Vinha-Bucelas, em regime de consignação; 

C. No nº 7 do artigo 31º do regulamento interno da Rede de Museus de Loures, 

é admitida a venda de produtos em regime de consignação, sendo aplicável 

a percentagem de 20% sobre o preço de custo;  ------------------------------------  

D. Foi aprovada a deliberação nº 473/2014, na 25ª reunião ordinária do 

executivo municipal de 29/10/2014, na qual se fixou os preços a praticar para 

venda de vinhos e produtos dos vários produtores locais, em regime de 

consignação, na loja do Museu do Vinho e da Vinha-Bucelas; ------------------  

E. Os preços praticados atualmente, são os aprovados pela deliberação nº 

189/2021, na 87ª reunião ordinária do executivo municipal de 5/05/2021; ---  

F. O produtor António João Paneiro Pinto -  Chão do Prado vem por documento 

registado sob o webdoc nº E/11787/2022 requerer a alteração dos valores 

fixados na deliberação supraindicada. --------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º 

do regulamento interno da Rede de Museus de Loures, em conjugação com a 

al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

a aprovação da alteração do preço de venda ao público, dos vinhos do produtor 

António João Paneiro Pinto - Chão do Prado, nos termos do documento 

registado sob o webdoc nº E/11787/2022: ------------------------------------------------  

- Chão do Prado DOC Bucelas - 6,75€ (seis euros e setenta e cinco cêntimos, 

IVA incluído à taxa legal em vigor); ----------------------------------------------------------  

- Chão do Prado Espumante Bruto Natural - 13,00€ (treze euros, IVA incluído à 

taxa legal em vigor); -----------------------------------------------------------------------------  

- Chão do Prado Colheita Tardia DOC Bucelas – 13,00€ (treze euros, IVA 

incluído à taxa legal em vigor) ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO QUARENTA E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 164/2022 

- SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E 

SUBMETER A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A PERMUTA 

DO INVESTIMENTO “ESCOLA BÁSICA Nº 5 DE CAMARATE - OBRA” 

(DELIBERAÇÃO CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 579/2020), PELO 

RESPEITANTE À “ESCOLA PORTELA DE SANTA IRIA DE AZOIA – OBRA” E 

CONSEQUENTE ALTERAÇÃO À CLAUSULA TERCEIRA “FINALIDADE” DO 

“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO” CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES E A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ------------------------------------------  

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

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

A. Os órgãos executivo e deliberativo do Município de Loures deliberaram 

autorizar, na 76.ª reunião ordinária realizada em 02 de dezembro de 2020 e 

na 16.ª sessão extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2020, 

respetivamente, que os investimentos municipais identificados no Anexo I da 

Proposta de Deliberação n.º579/2020 [Escola Básica do Infantado – 

requalificação geral do edifício e logradouro, 4.000.000,00€ (quatro milhões 

de euros) e Escola Básica n.º 5 de Camarate – obra, 2.500.000,00€ (dois 

milhões e quinhentos mil euros)] fossem financiados por um empréstimo de 

médio e longo prazo até ao montante de 6.500.000,00€ (seis milhões e 

quinhentos mil euros), com um prazo de utilização de 24 meses e um prazo 

de amortização de 12 anos. (Vide docs. juntos como n.ºs 1 e 2) ----------------  

B. A adjudicação, versada na Proposta de Deliberação n.º 27/2021, inerente à 

contratação do empréstimo de médio e longo prazo destinado ao 

financiamento da realização dos investimentos identificados na alínea supra, 

à Caixa Geral de Depósitos, S.A., até ao limite máximo de 6.500.000,00€ 

(seis milhões e quinhentos mil euros), com prazo de utilização de 24 meses 

a partir da data da perfeição do contrato, com o pagamento de juros em 

prestações semestrais, postecipadas e sucessivas, constantes de capital e 

com juros ao saldo, com taxa de juro anexada à Euribor a seis meses 

acrescida de um spread de 0,41% e isento da cobrança de comissões, foi 

aprovada pela Câmara Municipal de Loures e pela Assembleia Municipal de 

Loures na 80.ª reunião ordinária realizada em 27 de janeiro de 2021 e na 5.ª 

sessão extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2021, respetivamente. 

(Vide doc. junto como n.º 3) ----------------------------------------------------------------  
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C. Na 82.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures realizada em 24 

de fevereiro de 2021, foram aprovadas as cláusulas contratuais constitutivas 

do “Contrato de Empréstimo”, na modalidade de abertura de crédito 

(Proposta de Deliberação n.º 70/2021). E na 90.ª reunião ordinária daquele 

mesmo órgão municipal realizada em 16 de junho de 2021, foi aprovada uma 

adenda àquele Contrato, efetuada no âmbito da verificação preliminar da 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas (Proposta de Deliberação n.º 

270/2021). (Vide docs. juntos como n.ºs 4 e 5, respetivamente) ----------------  

D. De acordo com o teor do “Contrato de Empréstimo” (referência n.º 

2595/000405/391), designadamente da sua cláusula terceira, celebrado 

entre o Município de Loures e a Caixa Geral de Depósitos, S.A., o crédito 

concedido por aquela instituição, até ao montante de 6.500.000,00€ (seis 

milhões e quinhentos mil euros), tem como finalidade o financiamento dos 

projetos de investimento “Escola Básica do Infantado – requalificação geral 

do edifício e logradouro” no montante de 4.000.000,00€ (quatro milhões de 

euros) e “Escola Básica n.º5 de Camarate – obra” no valor de 2.500.000,00€ 

(dois milhões e quinhentos mil euros). (Vide doc. n.º 6 junto em anexo) 

Investimentos, estes, coincidentes com os constantes na Proposta de 

Deliberação n.º 579/2020 aprovada nos órgãos municipais e melhor 

identificada na alínea a) da presente Proposta.  -------------------------------------  

E. O Contrato, supra melhor identificado, foi visado na Sessão Diária de Visto 

de 12 de julho de 2021. ---------------------------------------------------------------------  

F. O “Contrato de Empréstimo” (referência n.º 2595/000405/391) encontra-se 

em plena vigência, apesar de não ter sido efetuado, até ao presente, 

qualquer pedido de utilização por parte do Município de Loures à Caixa Geral 

de Depósitos, S.A. ----------------------------------------------------------------------------  

G. É sentida a necessidade de se efetuar uma alteração aos projetos de 

investimento a financiar pelo “Contrato de Empréstimo” (referência n.º 

2595/000405/391) aqui versado, que se consubstancia em permutar o 

respeitante à “Escola Básica n.º 5 de Camarate – obra”, no valor de 

2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros), pelo alusivo à “Escola 

Portela de Santa Iria da Azóia - obra”, no mesmo montante de 2.500.000,00€ 

(dois milhões e quinhentos mil euros). --------------------------------------------------  

H. O investimento programado no PRR, designadamente o Subinvestimento 

RE-C03-i06.02 “Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na 
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Área Metropolitana de Lisboa, prevê atuar em territórios através de 

abordagens integradas, concertadas e síncronas, que envolvam os atores 

locais e sectoriais (nacionais), assegurando-se uma intervenção sobre as 

múltiplas vulnerabilidades socioterritoriais, de acordo com as características, 

problemas e oportunidades de cada comunidade local. ---------------------------  

I. No âmbito do processo de apresentação de candidatura foram considerados 

como territórios elegíveis as Operações Integradas Locais (OIL), das Uniões 

de Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela e de 

Camarate, Unhos e Apelação. ------------------------------------------------------------  

J. As Operações Integradas Locais devem cumprir com um investimento 

mínimo de 2.750.000€ (dois milhões setecentos e cinquenta mil euros) por 

território (Uniões de Freguesia), não podendo o investimento em ações ou 

medidas de natureza imaterial ser inferior a 27,3% do total do investimento. 

K. É decisão municipal integrar no processo de candidatura, a construção da 

“Escola Básica n.º 5 de Camarate”, associando uma subvenção não 

reembolsável e um financiamento de 100% sobre os custos elegíveis. -------  

L. É igualmente decisão municipal, manter a vigência plena do contrato de 

empréstimo em vigor, substituindo a “Escola Básica n.º 5 de Camarate – 

obra”, pela “Escola Portela de Santa Iria da Azóia - obra” assumindo esta o 

mesmo valor do investimento de 2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos 

mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------  

M. O valor a integrar no processo de candidatura para a “Escola Básica n.º 5 de 

Camarate”, cifra-se em cerca de 3.029.821€ (três milhões e vinte e nove mil 

oito centos e vinte um euro). ---------------------------------------------------------------  

N. Objetivando-se a satisfação da necessidade da permuta aqui versada, foi 

submetida a deliberação da Câmara Municipal de Loures, a Proposta de 

Deliberação referente à 4.ª alteração permutativa ao Orçamento Municipal 

para 2022 e Grandes Opções do Plano 2022/2026, através da qual se 

procedeu à alteração orçamental adequada à mesma. ----------------------------  

O. A permuta supramencionada, de um dos investimentos a financiar pelo 

crédito concedido ao abrigo do “Contrato de Empréstimo” (referência n.º 

2595/000405/391) visado em 12 de julho de 2021 pelo Tribunal de Contas, 

supra melhor identificado, não provoca qualquer alteração no montante e no 

prazo do empréstimo; bem como, nas condições de utilização e pagamento 

de juros ou mesmo na globalidade dos encargos. -----------------------------------  
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P. Encontram-se cumpridos os limites da dívida total do Município definidos na 

Lei n. º 73/2013, de 3 setembro. (Vide doc. junto como n.º 7) --------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, submeter a deliberação da 

Assembleia Municipal de Loures, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º e da alínea f) do n.º 1 do artigo 25º, ambos do Anexo I da Lei nº75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação atual, em conjugação com o disposto no 

artigo 49.º e no artigo 51.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na 

redação vigente, a aprovação da permuta do investimento “Escola Básica n.º5 

de Camarate – obra”, no valor de 2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil 

euros), constante no Anexo I da Proposta de Deliberação n.º 579, melhor 

identificada na alínea a) da presente Proposta de Deliberação, pelo respeitante 

à “Escola Portela de Santa Iria da Azóia - obra”, no mesmo montante de 

2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros), o que, 

consequentemente, originará uma alteração à Cláusula Terceira “Finalidade” 

do “Contrato de Empréstimo” (referência n.º 2595/000405/391)  celebrado entre 

o Município de Loures e a Caixa Geral de Depósitos e visado pelo Tribunal de 

Contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta, tem 

que ver com uma questão do ponto de vista do PRR – Plano de Recuperação 

e Resiliência, no que diz respeito às Comunidades Desfavorecidas.  -------------  

A Área Metropolitana de Lisboa fez um rateio de uma verba, por todos os 

Municípios, no âmbito daquilo que é a designada Comunidades 

Desfavorecidas. Por decisão dos diversos Presidentes de Câmara, foi feito 

esse rateio, que, no caso de Loures, coube à volta dos sete, vírgula, cinco 

milhões de euros, em que uma parte substancial dessa verba, cerca de dois 

milhões e meio, tem que ser em projetos imateriais e cerca de cinco milhões 

em projetos materiais. ---------------------------------------------------------------------------  
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E aqui a questão que se coloca, é que nós colocámos como duas Comunidades 

Desfavorecidas, no caso em concreto, a União das Freguesias de Camarate, 

Unhos e Apelação e a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 

da Talha e Bobadela.  ---------------------------------------------------------------------------  

Nós, nessa parte material, tínhamos previsto colocar duas obras. Uma, o 

Centro de Saúde da Bobadela. E a outra, a nova Escola do Pré-Escolar e 1º 

Ciclo da Portela da Azóia. No entanto, por uma questão técnica da abertura do 

Aviso, o projeto material tem que ser dividido entre as duas Comunidades. 

Portanto, não podem ser os dois investimentos na mesma Comunidade, leia-

se, na mesma União de Freguesias que, neste caso, era o Centro de Saúde da 

Bobadela e a nova Escola da Portela da Azóia.  ----------------------------------------  

E, sendo todas da mesma União de Freguesias e não sendo possível, e para 

estarmos em condições de ter projetos ilegíveis e enquadrados na própria 

abertura e no próprio Aviso do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, 

relativamente às Comunidades Desfavorecidas, esta Proposta visa, na prática, 

substituir o empréstimo bancário que existia para a Escola Básica nº. 5 de 

Camarate, para a da Portela da Azóia. E ficará como alvo dos “tais” cinco 

milhões de euros das Comunidades Desfavorecidas, o Centro de Saúde da 

Bobadela e a Escola Básica nº 5 de Camarate, e passará então, a nova Escola 

da Portela da Azóia incluída nessa alteração, por via do empréstimo bancário.  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, 

acompanhámos a proposta, iremos concordar com a mesma, solicitávamos, 

apenas, que nos fosse disponibilizado a candidatura para a Área Metropolitana 

de Lisboa, que foi apresentada até ao dia catorze de março para este 

Programa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, faremos chegar toda 

essa candidatura que foi entregue, no âmbito das Comunidades 

Desfavorecidas. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. BRUNO NUNES NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -------  
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--- Eram dezanove horas e três minutos, quando foi aberto o Período de 

Intervenção do Público. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

 III - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------  

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

 --- Inscreveu-se para intervir, o Sr. João Soares Resa, residente na Rua das 

Forças Armadas, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões referenciadas 

nos pontos seguintes: ---------------------------------------------------------------------------  

- Contrato de prestação de serviços, no valor de setenta e dois mil euros, de 

assessoria na área da engenharia, em regime de avença, com vista à 

implementação de projetos de intervenção comunitária nos bairros municipais;  

- Manutenção do Pavilhão de Macau, no valor de cento e três mil euros; --------  

- Abate de catorze palmeiras na rua Tenente Coronel João Augusto Vieira 

Lopes, junto ao Parque da Cidade; ----------------------------------------------------------  

- Manifestou o seu descontentamento, relativamente ao aumento de zonas de 

estacionamento tarifadas na cidade de Loures, nomeadamente, na rua 4 de 

Outubro; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reforça as questões colocadas anteriormente, relativamente à falta de 

sinalização horizontal e dos lugares de estacionamento, na Rua Francisco 

Dário Canas, nas Sete Casas; à falta de pavimentação à entrada da empresa 

Visabeira, na rua Eça de Queirós, em Santo Antão do Tojal. Na mesma rua, há 

meses que está sinalizado um abrigo para gatos, mas que ainda não se 

encontra colocado. -------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Inscreveu-se para intervir, o Sr. Joaquim Oliveira da Silva, residente na rua 

Principal nº. 24 em Palhais, Loures, alertando e questionando, relativamente ao 

funcionamento dos SIMAR, designadamente, a comunicação entre os 

munícipes e os serviços, bem como às falhas e perdas de água. ------------------  

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

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

--- Eram dezanove horas e dezassete minutos quando a Srª Vice-Presidente se 

ausentou da reunião. ----------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Quanto às questões do Sr. Joaquim 

Oliveira, sobre os SIMAR, designadamente, a questão da comunicação, referiu, 

que é uma questão que, de facto, tem que ser melhorada e corrigida. Quanto 

às falhas de água, esclareceu que as redes têm muitos anos e, por isso, estão 

obsoletas, o que não permite gerar forma de financiar o seu investimento. O Sr. 

Presidente, informou, ainda, que o Executivo está a avaliar a situação e que  

espera que o PRR – Plano de Recuperação e Resiliência sofra uma 

reformulação, para que seja este instrumento a dar resposta a esta questão do 

financiamento para a substituição das redes. --------------------------------------------  

Quanto à questão do Sr. João Resa, designadamente, ao Pavilhão de Macau, 

esclareceu que aquele valor não são custos de manutenção, mas para 

remodelação e climatização, tendo em conta o centro de vacinação agora ali 

instalado. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Quanto à questão do Sr. João Resa, 

designadamente, quanto ao abate de palmeiras, esclareceu que, o mesmo, se 

deveu ao facto de as palmeiras se encontrarem no passeio, o que, para além 

de provocarem danos no pavimento, não permite a circulação pedonal nem 

para pessoas de acessibilidade reduzida. Ainda, o facto de estarem muito 

próximas do edificado e, por isso, provocarem danos nos interiores dos quintais 

com a queda de ramos, bem como a possibilidade de, os mesmos, atingirem 

as pessoas que por ali circulam. -------------------------------------------------------------  

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

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

IV - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: ----------------------------------------------  

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

--- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento dos seguintes 

documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ofício com o registo E/27648, de 2022.02.24, da Presidente do Conselho de 

Administração da GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. 

Unipessoal, Lda., prestando conhecimento do Relatório de Gestão - 3º 

Trimestre de 2021, da GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda.; ---------------------------------------------------------------------------------  
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- Informação nº E/36974/2021, de 2022.03.15, prestando conhecimento da 

situação preliminar do Plano Metropolitano de Operações Integradas em 

Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana de Lisboa.-------------------  

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

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

V - 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, 

junto às Propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas:---------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 119/2022 – Ratificação da aprovação da 3ª 

Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022/2026; ----  

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

- Proposta de Deliberação n.º 120/2022 – Aprovação da 4ª Alteração 

Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022/2026. ------------------  

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

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM 

MINUTA, AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS 

PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS 

DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------  

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

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

--- Eram dezanove horas e trinta e um minutos, quando foram encerrados os 

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

 

 



 

                                                                                                                                            

153/153 
 

 

                                                                                                                                     12ª Reunião Ordinária - 2022-03-16 

--- 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, ABRIL, VINTE 

E SETE, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO OS SRS. 

VEREADORES PAULO RUI AMADO E VITOR HUGO BATISTA CACITO, POR 

NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO. FOI DISPENSADA A SUA 

LEITURA UMA VEZ QUE A MESMA HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS 

MEMBROS DO EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 4.º DO DECRETO-LEI N.º 45 362, DE 21 DE 

NOVEMBRO DE 1963.  

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

O Secretário,  
 

 

 

 


