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-------------------------------------- MANDATO 2021-2025  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 28ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2022-11-09 NO PALÁCIO 

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

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

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

quarenta minutos, com a presença inicial da senhora Vice-Presidente, das 

senhoras Vereadoras e dos senhores Vereadores: --------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM - Dada a circunstância de os Srs. Vereadores Gonçalo Filipe 

Vintém Caroço e Vasco António Pinhão Ramos Teles Touguinha e da Sra. 

Vereadora Anabela de Oliveira Feliciano e Pacheco, se encontrarem 

impossibilitados de comparecer à reunião, estiveram presentes os Srs. Mário 

Rui Pedroso Pina e João Manuel da Silva Costa e a Sra. Fernanda Maria 

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

dos Srs. Vereadores Gonçalo Filipe Vintém Caroço e Vasco António Pinhão 

Ramos Teles Touguinha e da Sra. Vereadora Anabela de Oliveira Feliciano e 

Pacheco, à presente reunião. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

dois, novembro, sete, que registava um total de disponibilidades para o dia 

seguinte no montante de nove milhões, oitocentos mil, quinhentos e oitenta e 

seis euro e quarenta e dois cêntimo. ---------------------------------------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:  

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

PONTO 1. ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2022.09.28 -------------------------------   

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

PONTO 2. ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2022.10.12 -------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 688/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA 14ª ALTERAÇÃO  

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

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

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 667/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES E A MULTIUSOS ORIENTE – FUNDO 

--------------- ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO,  

--------------- REPRESENTADA PELA NORFIN – SOCIEDADE GESTORA DE  

--------------- ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. ---------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 670/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O  

--------------- ACORDO DE MUTAÇÃO DOMINIAL DE TROÇOS DA EN 8 -------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 689/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A  

--------------- MINUTA DE ACORDO DE TRANSAÇÃO DA EXECUÇÃO DE  

--------------- SENTENÇA NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL Nº  

--------------- 23/04.OBTLSB A -----------------------------------------------------------------  
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PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 690/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- PROJETO DE DECISÃO E A INERENTE ADJUDICAÇÃO; - A  

--------------- MINUTA DO CONTRATO; RELATIVO AO PROCEDIMENTO  

--------------- 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 DO  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES ------------------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 691/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- REALIZAÇÃO DA DESPESA; - A DECLARAÇÃO DA DOTAÇÃO  

--------------- ORÇAMENTAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO  

--------------- CENTRALIZADO DA ESPAP PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA  

--------------- ELÉTRICA MÉDIA TENSÃO (MT) E BAIXA TENSÃO ESPECIAL  

---------------  (BTE) PARA O ANO 2023 -----------------------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 692/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- LOURES E BRISA CONCESSÃO RODÓVOARIA, S.A ---------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 693/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- MINUTA DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO A CELEBRAR  

--------------- ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E O INSTITUTO SUPERIOR  

--------------- TÉCNICO ---------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 694/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE  
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--------------- BOMBEIROS NO ÂMBITO DO DISPOSITIVO ESPECIAL DE  

--------------- COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS (DECIR) 2022 ---------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 695/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO  

--------------- HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO  

--------------- ZAMBUJAL, NO ÂMBITO DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE  

--------------- VIGIA DO CABEÇO DE MONTACHIQUE ---------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 696/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O AGRUPAMENTO DE  

--------------- ESCOLAS MARIA KEIL --------------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 697/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- PAZ E AMIZADE À ESCOLA ARTISTICA DE MÚSICA DO  

--------------- CONSERVATÓRIO NACIONAL, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO  

--------------- DE DOIS CONCERTOS FINAIS ---------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 698/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES E A POLICIA DE SEGURANÇA  

--------------- PÚBLICA ---------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 699/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À CERCIPÓVOA -  

--------------- COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE  

--------------- CIDADÃOS INADAPTADOS, CRL. -----------------------------------------  
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PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 700/2022- SUBSCRITA  

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

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

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

--------------- AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA, NO ÂMBITO DA  

--------------- REALIZAÇÃO DO VI ENCONTRO DE CANTE ALENTEJANO DA  

--------------- ACADEMIA SÉNIOR ------------------------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 701/2022- SUBSCRITA  

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

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

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

--------------- CATUJAL-UNHOS, AO ACROMIX – CAMARATE CLUBE, NO  

--------------- ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE VERÃO E DO  

--------------- SARAU ACROMIX --------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 702/2022- SUBSCRITA  

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

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

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

--------------- CATUJAL-UNHOS, AO ACROMIX – CAMARATE CLUBE, NO  

--------------- ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO ACROMIX CUP -----------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 703/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A  

--------------- ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES NA ÁREA DA LINHA DE ÁGUA DO CASAL DOS  

--------------- REIS (PROCº Nº 70.968/IGT/PDM) --------------------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 704/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- MINUTA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E  
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--------------- CIENTÍFICA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E  

--------------- O LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL --------------  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 705/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ALTERAÇÃO DOS PRAZOS, FASES E FASEAMENTO DOS  

--------------- PAGAMENTOS, REFERENTES AO CONTRATO Nº 266/2022,  

--------------- RESPEITANTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE  

--------------- REABILITAÇÃO DOS EDIFICÍOS B6D/B7A E DO  

--------------- EQUIPAMENTO MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA  

--------------- URBANIZAÇÃO DAS URMEIRAS ----------------------------------------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 706/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES DE  

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

--------------- DO PDM E DO RMEU (PROC.º. Nº 70.752/URB_L_E/2022 – ANA  

--------------- SOFIA PEREIRA MOREIRA) -----------------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 707/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- PROLONGAMENTO DE TOPÓNIMO PARA AS LOCALIDADES  

--------------- DE FREIXIAL E RIBAS DE BAIXO, NA FREGUESIA FANHÕES  

---------------  (PROCº Nº. 36.598/OM-C) --------------------------------------------------------  

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 708/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR: -  

--------------- OS TRABALHOS COMPLEMENTARES E RESPETIVA ORDEM  

--------------- DE EXECUÇÃO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE  

--------------- EXECUÇÃO DA OBRA; - A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE  

--------------- SUSPENSÃO DE EMPREITADA; - A DELEGAÇÃO NO  

--------------- PRESIDENTE DA CÂMARA DA COMPETÊNCIA PARA  

--------------- APRECIAR EVENTUAIS PRONÚNCIAS  DO EMPREITEIRO,  
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--------------- ADJUDICAR  OS TRABALHOS COMPLEMENTARES E  

--------------- APROVAR  A MINUTA DO CONTRATO; - NO ÂMBITO DA  

--------------- SEGUNDA MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO DE  

--------------- EMPREITADA Nº 117/2022 PARA “CONSOLIDAÇÃO DE  

--------------- TALUDES NA RIBEIRA DA PÓVOA” (PROC. 51/DA) -------------------  

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

PONTO 26. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 709/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA PARA APROVAR: - O  

--------------- RELATÓRIO FINAL; - A ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA; - A  

--------------- MINUTA DO CONTRATO; - REFERENTE À EMPREITADA DE  

--------------- REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DA  

--------------- URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA AREEIRA - FASE 1,  

--------------- CAMARATE (PROCº Nº 52/DA) -------------------------------------------------  

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

PONTO 27. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 710/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR AS  

--------------- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO DE  

--------------- FOTOGRAFIA “A FLORESTA AUTÓCTONE EM LOURES” ----------  

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

PONTO 28. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 711/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR AS  

--------------- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO "MONTRAS DE  

--------------- NATAL 2022" ---------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 29. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 712/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO MERCADO  

--------------- DE NATAL -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

--- Neste ponto foram proferidas as seguintes intervenções: --------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, deram 

entrada dois documentos, um do Chega e o outro da Coligação Democrática 

Unitária. Penso que o documento apresentado pelo Chega já está devidamente 

distribuído, e pergunto ao senhor Vereador se quer fazer a respetiva 

apresentação do documento.  ------------------------------------------------------------------  

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

PONTO DOIS – RECOMENDAÇÃO APRESENTADA PELO SR. VEREADOR 

BRUNO NUNES, SUBORDINADA AO TEMA “CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO 

DO METRO DE SUPERFÍCIE NO MUNICÍPIO DE LOURES”, À QUAL FOI 

ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 713/2022  -----------------------------------   

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

 --------------------------------------- “RECOMENDAÇÃO  --------------------------------------  

 ---- Construção da Ligação do Metro de Superfície no Município de Loures ------  

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

a) Em 2021, o Governo anunciou que o metro de superfície no concelho de 

Loures era "o concretizar de um sonho antigo", que " será possível 

devido ao Plano de Recuperação e Resiliência"; --------------------------------  

b) Foi assinado um protocolo de cooperação entre o Município de Loures e 

o Governo, para Loures ficar ligado a Lisboa por um metro ligeiro de 

superfície até 2025, num investimento de 250 milhões de euros que se 

enquadra no Plano de Expansão e de Modernização do Metropolitano 

de Lisboa; -----------------------------------------------------------------------------------  

c) O Município de Loures, irá ter gastos a rondar os 35 a 40 milhões de 

euros, que os fundos europeus não cobrem (designadamente as 

expropriações e as retiradas de infraestruturas do subsolo) e que tendo 

em conta o impacto do valor no orçamento da Autarquia pode inviabilizar 

a realização do mesmo; -----------------------------------------------------------------  

d) Até à data o Município já gastou cerca de meio milhão de euros em 

projetos;   ------------------------------------------------------------------------------------  

e) A ligação do metro a Loures "vai trazer mais-valias ambientais e de 

mobilidade para o concelho", diminuindo o "congestionamento de 

trânsito" para chegar à capital e permitindo a mobilidade dos lourenses 

de forma mais rápida; --------------------------------------------------------------------  
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f) É importante que o Governo, e tendo em conta a grande importância 

deste Município dentro da área metropolitana de Lisboa, e sem ligação 

direta à capital atualmente, assuma o compromisso tomado e a 

necessidade de rever em alta o valor do investimento inicialmente 

previsto, face ao atual quadro de aumento dos preços dos materiais e da 

mão-de-obra na construção, e considerando a sobrecarga financeira das 

autarquias noutras áreas, assuma a responsabilidade no que à 

mobilidade diz respeito; -----------------------------------------------------------------  

g) O Grupo Parlamentar do Chega apresentou uma proposta em sede de 

orçamento de Estado para que o Governo se responsabilize pelo 

pagamento em 100% das despesas diretas e indiretas da construção do 

Metro de Superfície no concelho de Loures; --------------------------------------  

Assim,  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador eleito pelo Partido Chega, recomenda ao executivo municipal, que 

apoie esta proposta apresentada em sede de Orçamento de Estado para 2023, 

pelo Grupo Parlamentar do Chega, para que o Governo se responsabilize pelo 

pagamento em 100% das despesas diretas e indiretas da construção do Metro 

de Superfície no concelho de Loures, num claro sinal político do interesse 

comum em nome da população. (…)” --------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, esta 

Recomendação vem no sentido daquilo que já temos falado aqui várias vezes.   

Considero, e creio que é transversal, que o projeto do Metropolitano para 

Loures não deveria ter cor política e, nesse sentido, é uma luta com muitos 

anos de todos os lourenses.  -------------------------------------------------------------------  

Soubemos no início deste mandato que afinal faltavam verbas, que as contas 

não estavam bem feitas e, agora nesta fase, também sabemos que tem sido 

um objetivo da Câmara Municipal e do presente Executivo tentar arranjar a 

forma de financiamento para tudo o que é necessário para a concretização da 

obra. Estima-se, por aquilo que temos falado, que o valor poderá onerar a 

Câmara em trinta e cinco a quarenta milhões e, nesse sentido, o Grupo 

Parlamentar do Chega, do qual faço parte na Assembleia da República, entrou 

com uma proposta de Orçamento de Estado que responsabilize o Governo e 
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que a conta fique do seu lado. Ou seja, que a conta seja assumida pelo 

Orçamento de Estado de dois mil e vinte e três, bem como a responsabilidade 

de suprir todas as despesas relacionadas com o Metropolitano, sejam elas 

diretas ou indiretas.  -------------------------------------------------------------------------------  

Obviamente sabemos que é um documento político, que não tem força 

decisória, mas consideramos que era importante. Mais do que ter a chancela 

do Chega ou de quem quer que seja, neste caso foi o Chega que apresentou, 

que exista um apoio por parte da Câmara Municipal a esta iniciativa. É um sinal 

político que damos, no sentido de demonstrar que esta situação do 

Metropolitano se vai arrastando, porque ainda o agora Primeiro-Ministro era 

candidato a Loures e já dizia que o burro andava mais rápido que o Ferrari. 

Portanto, é uma oportunidade que temos para que todos e todas as forças 

políticas, em conjunto, tentarem fazer aprovar na Assembleia da República 

esta deliberação, que resolveria a situação do Município de Loures.  ---------------  

Portanto, a Recomendação tem um único objetivo de demonstrar que, 

politicamente, em Loures todos estão a puxar para o mesmo lado, 

independentemente da cor política, porque o objetivo é resolver a situação do 

Metropolitano. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, a Coligação 

Democrática Unitária apresenta a esta reunião de Câmara uma Moção sobre 

um assunto, o qual quero relembrar e enquadrar. ----------------------------------------  

No decurso deste ano, nomeadamente durante o mês de julho e agosto, fomos 

tendo notícia da existência de correspondência da Câmara Municipal, 

endereçada a coletividades e associações do concelho, solicitando o 

pagamento por utilização de instalações municipais, e ameaçando as entidades 

que não procedessem ao respetivo pagamento num prazo curto que era dado, 

quinze dias, com a ida desses processos para execução fiscal. O que é uma 

situação verdadeiramente inusitada e que nos levou, em vários momentos, a 

questionar o Executivo Municipal relativamente a esta matéria. Fizemo-lo numa 

reunião em três de agosto e, posteriormente e verbalmente, em várias 

ocasiões. Aliás, apresentámos um requerimento ao qual aguardamos, até hoje, 

resposta e que era fundamental para conseguirmos compreender o que está 



 

                                                                                                                                            

11/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

aqui em causa, quais são os montantes e as entidades que foram envolvidas 

neste problema. Infelizmente não temos, até hoje, essa resposta, mas 

decidimos contatar com o movimento associativo. Reunimos com coletividades 

e associações de forma conjunta, mas também fizemos contatos bilaterais, e 

assumimos o compromisso de trazer à Câmara uma proposta para ajudar a 

resolver este problema que, na nossa opinião, não deveria existir. É essa 

proposta que está contida, de alguma forma, nesta Moção.  --------------------------     

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

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

 PONTO TRÊS – PELO SR. VEREADOR PAULO PITEIRA FOI 

APRESENTADA UMA MOÇÃO, SUBSCRITA PELA SRA. VEREADORA E 

SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, 

RELATIVA AO PAGAMENTO, POR UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES 

MUNICIPAIS, PELOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO, À QUAL 

FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 714/2022  -----------------------------  

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

----------------------------------------------- “Moção  -----------------------------------------------  

O executivo municipal decidiu oficiar clubes e associações do concelho 

reclamando dos mesmos o pagamento por utilizações de instalações 

municipais, nomeadamente desportivas, que remontam nalguns casos há mais 

de 30 anos.  ------------------------------------------------------------------------------------------   

De forma lamentável o ofício enviado ameaça, em caso de não pagamento das 

quantias reclamadas, com o envio da dívida para execução fiscal. ------------------  

Trata-se de uma atitude sem precedentes que surge de onde o movimento 

associativo menos esperava, a sua Câmara Municipal. ---------------------------------  

Esta atitude tem tanto de insólito como de inaceitável.  ---------------------------------  

É inaceitável por revelar uma enorme incompreensão quanto ao meritório e 

insubstituível papel que o associativismo desempenha na vida da nossa 

comunidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

É reveladora ainda de uma profunda insensibilidade perante as dificuldades 

financeiras por que os clubes e associações vêm passando muito agravados 

pela pandemia e pela atual crise económica. ----------------------------------------------  
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Os vereadores da CDU procuraram nos últimos meses, sem sucesso, obter 

informação sobre os montantes em dívida e quais as entidades de quem a 

CML se diz credora. Apresentaram requerimentos escritos e verbais. Reuniram, 

por duas vezes, com as estruturas associativas tendo ainda realizado contactos 

bilaterais com várias. ------------------------------------------------------------------------------   

Fizeram-no com o objetivo de apresentar, em reunião da Câmara Municipal, 

uma resolução capaz de ultrapassar o problema. -----------------------------------------  

Apesar da impossibilidade de conhecerem com detalhe a informação relevante 

para esse efeito vêm os Vereadores da CDU propor que a Câmara Municipal 

de Loures, reunida no dia 9 de novembro de 2022, delibere: --------------------------  

1. Que, em nome da transparência, seja dado conhecimento a este órgão 

da lista de todas as entidades coletivas a quem foi enviada 

correspondência solicitando pagamentos em atraso por utilização de 

instalações municipais bem como da relação das quantias já pagas e em 

dívida por cada uma dessas entidades desde que foram notificadas pela 

Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------  

2. Que sejam de imediato declaradas prescritas, desde que requerida pelas 

entidades, todas as dívidas cuja existência seja superior ao tempo 

legalmente consagrado para o efeito; -----------------------------------------------  

3. Que sejam desoneradas da obrigação de pagamento pela utilização dos 

equipamentos municipais as entidades que façam prova da incorreção 

dessa tentativa de cobrança. -----------------------------------------------------------  

4. Que sejam as associações informadas, de imediato, desta mesma 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------  

Os Vereadores da CDU reafirmam a sua inteira disponibilidade para 

participarem na construção das soluções capazes de permitir a resolução deste 

problema.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Eram nove horas e quarenta e oito minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dez horas.  --------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A RECOMENDAÇÃO A QUE FOI ATRIBUÍDO 

O NÚMERO DE PROPOSTA 713/2022, FOI APROVADA COM AS 
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ABSTENÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. VICE-

PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO PARTIDO 

SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. VOTARAM A FAVOR A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E O SR. 

VEREADOR DO CHEGA  -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: O Partido Socialista absteve-se 

relativamente a esta Recomendação. Compreendemos que, de facto, a ligação 

que todos nós votámos, uns mais diretamente outros mais indiretamente, mas 

todos nós lutamos para que a expansão da rede do Metropolitano pudesse ser 

uma realidade no nosso concelho.  -----------------------------------------------------------  

O que é facto é que não estava claro, no protocolo e no compromisso que foi 

assinado dois meses antes das eleições autárquicas, com a presença do 

senhor Primeiro-Ministro António Costa e do ex-Presidente da Câmara, 

Bernardino Soares, não constavam desses documentos as responsabilidades 

de cada um.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Nesse sentido foi com surpresa que, quando este Executivo tomou posse, 

tomámos conhecimento que todas as obras relativas à reabilitação do espaço 

público seriam encargo dos Municípios, neste caso Loures e Odivelas. Assim, 

quer o Município de Odivelas, quer o Município de Loures, envidaram esforços 

no sentido de fazer uma quantificação de tudo o que era a construção de uma 

via alternativa à Estrada Nacional oito, porque ela vai ser usada para a 

construção da linha do metro. Portanto, a construção de uma via alternativa 

caberia, então, ao Município de Loures, bem como as respetivas expropriações 

para a construção da mesma e a construção dos parques dissuasores, que não 

estavam descritos em nenhum ugar do protocolo. Portanto, o Município de 

Loures também ficou responsável pela construção desses parques dissuasores 

que são de extrema importância, uma vez que a linha sai muito fora da malha 

urbana e sem parques dissuasores dificilmente contribuímos para uma maior 

utilização desse meio de transporte. Nesse sentido, a análise que fizemos, aos 



 

                                                                                                                                            

14/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

preços de hoje, serão à volta de cinquenta milhões de euros. No entanto, não 

concordando com o facto do Município de Loures ficar onerado com esta 

despesa, porque ficará por muitos e muitos anos depois, mas não queremos 

colocar esta situação como sendo mais um fator de confusão e de entrave a 

um investimento que é necessário e determinante para o nosso concelho. Por 

isso, não acompanhámos esta proposta com o nosso voto positivo, porque 

temos receio que o Metropolitano encontre aqui mais um entrave para a não 

concretização deste projeto. --------------------------------------------------------------------  

Compreendemos que era muito positivo que o Governo encontrasse uma 

solução e não onerasse o Município, mas com esse receio abstivemo-nos e 

não acompanhámos de forma favorável esta Recomendação. -----------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, percebo a 

abstenção do Partido Social Democrata e do Partido Socialista pelo 

constrangimento que pode causar. No entanto, espero que apelem à bancada 

do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, na Assembleia da 

República, que pelo menos se abstenham também, porque se se abstiverem os 

votos da Coligação Democrática Unitária e do Chega serão suficientes para 

aprovar que esta verba cabimentada em orçamento de Estado, e que o 

Município não fique onerado com algo que é um sonho antigo, inclusive, do 

atual Senhor Primeiro-Ministro. Espero, acima de tudo, que aquilo que tem sido 

a política do Partido Socialista de há sete meses para cá na Assembleia da 

República, que é não ler as propostas pelo simples facto de serem do Chega e 

votar contra, que não o faça neste caso. ----------------------------------------------------   

Assim, peço que o Executivo Municipal tente intervir, mesmo não tem força de 

deliberatória, apelando à bancada do Partido Socialista para que se abstenha, 

porque se se abstiver irá, certamente, viabilizar esta opção e não criar um 

problema grave, que é adiarmos a construção do Metropolitano e deixar que os 

munícipes de Loures sejam lesados com esta opção, não adiando esta 

situação por mais uns quantos anos. Como já referi, por diversas vezes, o 

Metropolitano de Loures é como o cometa “Halley” que passa em Loures de 

quatro em quatro anos, na altura das eleições, em que todos dizemos que 

vamos trazer o Metropolitano, mas, depois, falta um pequeno detalhe que são 
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cerca de cinquenta milhões de euros, se o Governo não os assumir, nem 

encontrar uma solução para o fazer. Portanto, a solução é simples, é aprovar 

esta proposta que o Chega coloca em Orçamento de Estado e o problema está 

resolvido. Esperemos, a exemplo do que aconteceu aqui, que não seja por uma 

decisão política, mas que seja por uma decisão clara de olhar para os 

interesses da população e que o Metropolitano tenha solução, porque a 

proposta apresentada pelo Chega resolve o problema.  --------------------------------  

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, passamos 

agora à discussão da Moção apresentada pela Coligação Democrática Unitária. 

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, relativamente à Moção 

da Coligação Democrática Unitária, quero deixar algumas notas bem claras. 

Esta Moção é apresentada por uma força política que teve responsabilidades 

nesta Câmara durante oito anos, tendo este Executivo Municipal apenas um 

ano, e contém um conjunto de considerações que são reveladoras, 

eventualmente, de algum desnorte com que a Coligação Democrática Unitária 

pretende fazer a sua oposição nesta Câmara Municipal.  ------------------------------  

Vejamos, já tive oportunidade aqui em reunião de Câmara, bem como o senhor 

Presidente, de revisitar este assunto e responder às questões que foram 

colocadas pela bancada da Coligação Democrática Unitária, e de afirmar a 

informação que nos foi prestada pelos serviços, nomeadamente, de que igual 

procedimento foi levado a cabo em anos anteriores.-------------------------------------   

Relativamente a essa situação há uma informação técnica, é essa informação 

que dá o mote a este procedimento, e que passo a citar: “(…) No âmbito deste 

processo no ano de dois mil e quinze, todas as pessoas singulares e coletivas 

devedoras ao Município foram notificadas para pagamento das respetivas 

dívidas (…)”. Num outro parágrafo refere-se: “(…) em dois mil e dezasseis e 

dois mil e dezassete foram efetuadas, igualmente, tentativas de cobrar as 

dívidas, tanto por email, como por contato telefónico (…)”. Ou seja, com este 

momento introdutório, quero reiterar a afirmação que quer o senhor Presidente 

da Câmara, quer eu própria aqui tínhamos aduzido à Coligação Democrática 
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Unitária, e nos mais variados fóruns podemos voltar a dizer, que foi feito um 

procedimento que anteriormente já tinha sido levado a cabo.  ------------------------  

Há, efetivamente, um requerimento da Coligação Democrática Unitária para um 

conjunto de informações que, neste momento, está quase toda compilada. 

Mas, pasme-se, não a conseguimos enviar porque ainda não conseguimos ter 

na nossa posse os ofícios com data de saída que os senhores terão enviado. 

Efetivamente não temos. Bem percebo que possa não ser o senhor Vereador, 

à data Vice-Presidente da Câmara, que tenha a responsabilidade por os ofícios 

não terem saída. No entanto, apraz-me fazer um comentário, porque já nos 

foram apresentados alguns destes ofícios, muito poucos ainda, não são 

verdadeiramente elucidativos do envio ao tecido associativo, mas o que é certo 

é que podemos constatar que foram enviados, até porque na sequência desse 

envio houve resposta da parte das entidades solicitando esclarecimentos.  ------  

Aquilo que eu estou aqui a dizer está tudo escrito e com informações dos 

técnicos desta área e teremos oportunidade, desde já, de distribuir, 

nomeadamente, a informação que estou a citar e que é aquela que dá origem a 

este mesmo procedimento.  ---------------------------------------------------------------------  

Aliás, o senhor Vereador teve oportunidade de me ouvir, numa reunião que foi 

levada a cabo pela Associação das Coletividades do Concelho de Loures, que 

se realizou no passado mês na Associação Primeiro de Agosto. Nessa reunião, 

confrontada com esta questão e este procedimento, tive oportunidade de 

esclarecer a Associação das Coletividades do Concelho de Loures, bem como 

todo o tecido associativo que ali estava presente, que o atual Executivo 

Municipal estava a analisar em pormenor este assunto e a envidar todos os 

esforços para colocar nele a mais elementar justiça e, inclusivamente, 

estávamos a analisar a figura da prescrição. Coisa que os senhores, com as 

responsabilidades que tiveram nesta Câmara, nos últimos oito anos não 

fizeram, porque muitas destas dívidas, aliás a esmagadora maioria, para 

invocar a sua prescrição já têm esta duração.   -------------------------------------------  

Portanto, agora, vêm exigir do atual Executivo Municipal uma responsabilidade, 

que não nos deve ser assacada.  --------------------------------------------------------------  

Penso que temos de pautar a nossa atuação pela mais elementar justiça e 

equidade no tratamento das situações, porque sabemos que, decorrente deste 



 

                                                                                                                                            

17/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

processo de notificação que foi levado a cabo, houve coletividades que vieram 

ao processo e pagaram. Portanto, temos de olhar para essas coletividades e 

para os termos em que evocamos a questão da prescrição, porque neste 

momento já temos dois pareceres jurídicos neste sentido, e estamos a analisar 

todos os seus contornos. Mas todo o desfecho deste procedimento será objeto 

de deliberação aqui em reunião de Câmara. Não será o senhor Presidente a 

tomar a resolução do assunto “per si”, e será este coletivo que se irá pronunciar 

sobre a consequência que daremos a este mesmo processo.  ---------------------  

A bancada da Coligação Democrática Unitária apresenta uma Moção com um 

conjunto de recomendações, ou solicitações, mas enquanto este em funções 

nada fez, como refere no ponto dois “(…) Que sejam de imediato declaradas 

prescritas, (…)”, porque é que os senhores não o fizeram? Porque é que não 

fizeram qualquer tipo de diligência neste sentido? Consideramos que não é de 

bom tom, que não é ao nível da elevação e da proatividade como entendemos 

que se deve fazer uma oposição séria. O Partido Socialista esteve nessa 

bancada, durante oito anos, e não fez jogos desta natureza.  -------------------------  

Estão a colocar um ónus no atual Executivo Municipal de nada querer fazer, a 

adjetivar a nossa conduta de incompreensível, de inaceitável e de insensível, 

quando os senhores estiveram com estas funções, repito e sublinho, durante 

oito anos, não fizeram uma única diligência para a resolver, e agora vêm 

apelidar o atual Executivo de tudo isto.  -----------------------------------------------------  

Portanto, a bancada do Partido Socialista não pode e não irá acompanhar com 

o voto favorável, de maneira nenhuma, a Moção que nos é apresentada. Até 

porque como os senhores sabem, porque se têm tido esses contatos com o 

tecido associativo, sabem pela boca do tecido associativo, qual tem sido a 

palavra da Câmara desde que foram enviados estes ofícios até há presente 

data. Também sabem, e o senhor Vereador Paulo Piteira sabe, em particular, 

que a questão da prescrição foi dita por mim, publicamente, num encontro com 

a Associação das Coletividades do Concelho de Loures.  ------------------------------  

Assim, não me parece, de acordo com os princípios da transparência e da 

lisura com que devemos pautar a nossa atuação, enquanto partidos políticos 

aqui representados, que esta Moção mereça o voto favorável da bancada do 

Partido Socialista.  ---------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, quero dizer, 

em primeiro lugar, que apresentamos a esta Câmara Municipal uma proposta 

de deliberação que visa, exatamente, resolver um problema. Não queremos 

que as nossas coletividades e associações continuem a ter este problema no 

seu quotidiano e, de facto, fazemo-lo com elevação, apresentando propostas 

concretas. Portanto, estranho um pouco esta reação da senhora Vice-

Presidente que tem a responsabilidade direta do Movimento Associativo. Mas, 

pelos vistos, está mais preocupada com questões de ordem formal, do que 

com a resolução, de facto, do problema que está neste momento colocado a 

coletividades e associações que, em alguns casos, receberam notificações 

para pagarem mais de vinte mil euros à Câmara Municipal. Outras há que 

receberam notificações, e que pagaram na ordem dos quatro e cinco mil euros. 

Estranho a insensibilidade do Executivo Municipal, perante um problema desta 

natureza, a somar às muitas dificuldades daquilo que é o quotidiano de 

dificuldades do Movimento Associativo, que esteve confrontado nos últimos 

três anos com as dificuldades que resultaram da pandemia, com as 

coletividades encerradas e sem fonte de receita e que o único apoio que 

tiveram foi prestado pelo Município. É de insensibilidade que se trata, porque 

estamos a falar de entidades que todos os dias fazem o melhor que sabem e 

podem para acessibilisar o acesso ao desporto, à cultura, à ocupação de 

tempos livres dos jovens, o lazer às populações, etc., e que não mereciam, de 

facto, o tratamento que lhes está a ser dado, direi mesmo um tratamento de 

polé, que lhes está a ser dado por este Executivo.  --------------------------------------  

Senhora Vice-Presidente, a Coligação Democrática Unitária tem muita 

responsabilidade no que faz. Teve responsabilidade no passado na gestão do 

Município, teve responsabilidade a rever critérios de atribuição de apoios ao 

Movimento Associativo, que o Partido Socialista havia suspenso, 

nomeadamente, o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. 

Aumentámos para mais do dobro, em oito anos de gestão da Coligação 

Democrática Unitária, as verbas disponibilizadas às coletividades e 

associações deste concelho. Criou novas isenções, majorações e bonificações 

na utilização das infraestruturas municipais para os escalões de formação, para 

o desporto no feminino, para o desporto adaptado, etc., etc.. Ou seja, pode 
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pedir meças as vezes que quiser à Coligação Democrática Unitária quanto à 

relação que procurámos manter, e queremos continuar a manter, com o 

Movimento Associativo, porque entendemos que estas associações são 

fundamentais para a qualidade de vida das nossas populações, e merecem o 

apoio por parte dos órgãos públicos.  --------------------------------------------------------  

A senhora Vice-Presidente vem dizer que no passado também se notificavam 

as associações de que tinham dívidas à Câmara Municipal. Mas é natural que 

se tenham notificado, se não estavam cobertas por mecanismo de isenção e se 

havia um regulamento de utilização das infraestruturas municipais, 

naturalmente que se não tinham forma de estarem isentas e não requeriam a 

isenção, penso que isso deveria acontecer. Agora, nunca notificámos as 

coletividades e associações parta pagarem dívidas com trinta anos, até porque 

a lei é clara desse ponto de vista. Portanto, estranhamos muito que o Executivo 

Municipal tenha adotado uma postura que é “mais papista que o Papa”, como 

se costuma dizer. Ou seja, aquilo que diz a lei é que ao fim de oito anos as 

dívidas às entidades públicas, à Administração Pública, prescrevem, e aquilo 

que o Município fez foi enviar um ofício assinado por uma Diretora Municipal e 

ninguém me consegue convencer que o Executivo Municipal não o conhecia, 

porque não sai correspondência deste teor, para duzentas entidades que são 

as coletividades e associações deste concelho, sem ter o aval da gestão 

municipal. Onde nesse ofício se reclama, com grande clareza, que as 

entidades têm de pagar dívidas que, nalguns casos, vêm dos anos oitenta do 

século passado. Isto é que é tratar com lisura? Isto é que é tratar com 

elevação? Isto é que é apoiar o Movimento Associativo? Tenham piedade.  -----  

Aquilo que as pessoas entenderam e que nos relataram é que estavam a ser 

muito maltratadas pela sua Câmara Municipal, e que nunca tinha acontecido.  --  

A senhora Vice-Presidente referiu que em dois mil e quinze seguiram para 

todas as coletividades e associações ofícios de idêntico teor, mas o 

requerimento que a Coligação Democrática Unitária apresentou no dia catorze 

de setembro e que, até hoje, não teve qualquer resposta por parte do Executivo 

Municipal diz, muito claramente: “Requeremos os seguintes dados: lista 

nominal de todos os clubes, associações e outras entidades coletivas a quem 

foi enviada correspondência solicitando pagamentos em atraso por utilização 
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das instalações desportivas municipais. A relação das quantias já pagas e em 

dívida por cada uma das entidades deste que a notificação foi expedida. O 

montante atual da dívida que o Município reclama das entidades que notificou, 

dívida global e discriminada e cópia de todo o expediente endereçado aos 

devedores no último ano.” Ora, nada disto nos chegou, e nós é que não 

estamos a tratar o assunto com lisura? Os senhores deviam era ter vergonha 

de não prestar à Câmara Municipal, e aos eleitos nesta Câmara Municipal, a 

informação que é requerida por estes para o exercício das suas funções, que 

foi aquilo que fizemos através de um requerimento, porque não nos chegou 

nem verbalmente, nem por escrito.  -----------------------------------------------------------  

Algumas coletividades terão pago e percebemos que isso possa ser um 

problema para a resolução deste assunto, mas não é difícil encontrar uma 

solução. Basta que aquelas que pagaram indevidamente, se a Câmara 

Municipal não está em condições de lhe devolver o dinheiro fazer uma outra 

coisa, que é por conta de utilizações futuras ir deduzindo o valor 

correspondente a essas utilizações no montante já pago. É simples senhora 

Vice-Presidente. Portanto, não se complique aquilo que, de facto, não é 

complicado.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, gostaríamos, e gostávamos que esta Câmara nos acompanhasse 

relativamente a esta matéria, de criar condições para que as coletividades em 

vez de olhar para o futuro com as dúvidas e incertezas que ele já comporta, por 

via da crise económica que vamos vivendo e das dificuldades crescentes que o 

Movimento associativo tem em angariar novos praticantes e pessoas que 

assistam às suas atividades, pudessem olhar com mais confiança para o 

futuro. Não tendo sobre as suas cabeças ofícios da Câmara Municipal a 

ameaçar com execuções fiscais por via da utilização de equipamentos 

municipais, onde aquilo que aconteceu foi acessibilisar a prática desportiva e 

cultural às populações. Isto, para nós, é inaceitável e não esperávamos que 

viesse do atual Executivo. Infelizmente veio, mas estamos aqui a procurar criar 

condições para que a situação se resolva para o presente e para o futuro, a 

contento das associações.-----------------------------------------------------------------------   

Não estamos aqui a buscar nenhum privilégio, nenhum tratamento de exceção, 

nem estamos a pedir a lua. Estamos aqui a tentar encontrar critérios objetivos 
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que permitam às associações ter um futuro mais desafogado que aquele que, 

neste momento, lhes está colocado.  ---------------------------------------------------------  

Relembro que aquilo que estamos a pedir é que sejam declaradas prescritas, 

desde que requerido pelas entidades, todas as dívidas cuja existência seja 

superior ao tempo legalmente consagrado para o efeito, e que sejam 

desoneradas da obrigação de pagamento pela utilização dos equipamentos 

municipais as entidades que façam prova da incorreção dessa tentativa de 

cobrança. Até porque nos foram relatados, nalguns casos, situações em que as 

entidades têm direito à isenção por terem escalões de formação. -------------------   

Portanto, atente-se naquilo que são os processos, faça-se a pesquisa que tem 

de ser feita, vasculhem-se os processos e perceba-se porque é que se estão a 

pedir estas quantias às entidades e limpe-se aquilo que tem de ser limpo. 

Aquilo que for obrigação, naturalmente, terá de ser cumprido por parte das 

entidades. Não estamos aqui com a ideia de que tudo deve ser gratuito e dado 

a toda a gente. Não. Não deve é esta Câmara Municipal persistir no erro e 

tentar cobrar aquilo que não lhe é devido, e devem ser criadas condições para 

que as associações possam ter um futuro um pouco mais risonho.  ----------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, não estou preocupada 

com questões de ordem formal para a resolução desta circunstância. Ao 

contrário daquilo que o senhor Vereador aqui disse, que devíamos ter 

vergonha, eu passo a palavra a esse lado da bancada e digo que vergonha 

deviam ter os senhores por estarem a falar do assunto da maneira como estão 

a falar. Os senhores que fizeram uma notificação a estas entidades, como está 

escrito na informação técnica que peço que seja distribuída e que refere: “Em 

dois mil e dezoito é celebrado entre a autarquia e a Autoridade Tributária um 

protocolo para executar e cobrar as dívidas existentes, (…) neste mesmo ano 

voltaram a ser notificadas por carta e email vários particulares e entidades 

(…)”. Onde está? Isso pergunto-lhe eu. Conforme já disse na minha primeira 

intervenção isso queremos nós, e o atraso na satisfação do vosso 

requerimento tem, única e exclusivamente, a ver com isso. Tem a ver com a 

dificuldade que estamos a ter, junto dos serviços, quer seja o serviço de 

expediente, quer seja o serviço financeiro, em nos mostrarem os ofícios com o 
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registo de saída para as coletividades. Mas, também sabemos que os mesmos 

foram enviados, porque dizem os mesmos técnicos que estão cá hoje e que 

estavam no passado e que fizeram esta mesma diligência, que as coletividades 

vieram ao processo. Portanto, na sequência desse ofício as coletividades 

vieram junto dos serviços pedir esclarecimentos. O que é revelador que essa 

comunicação existiu.  -----------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao aviso da Autoridade Tributária, como o senhor Vereador sabe, o 

protocolo foi celebrado em dois mil e dezoito e só depois de dois mil e dezoito é 

que ele podia ser invocado e, antes disso, as notificações foram enviadas sem 

esse parágrafo da Autoridade tributária. A única diferença, dizem os serviços, 

relativamente ao procedimento deste ano com o dos anos anteriores, é que 

este ano foi enviado por carta registada com aviso de receção. De resto nada 

houve.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Outro esclarecimento, que convém dizer ao senhor Vereador, é que este 

processo ao Partido Socialista não envergonha em absolutamente nada. 

Portanto, estamos cá, aqui e onde quer que seja, para demonstrar as 

diligências que num curto período de tempo já tomámos, ao contrário dos 

senhores, cuja dívida de maior longevidade não é de trinta anos, mas sim de 

vinte anos, e que os senhores não trataram. Em escassos meses, no âmbito 

deste assunto, sabemos onde estamos e para onde queremos ir.  ------------------  

Também quero dizer ao senhor Vereador que quando estamos com um micro 

na mão e com a reunião a ser gravada para o exterior, é muito curioso 

dizermos aqui um conjunto de informações infundadas como está a dizer.  ------  

No decurso desta notificação vieram ao processo cinco entidades, que 

liquidaram os seguintes montantes: oitocentos e doze euros e quarenta e um 

cêntimos, trinta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos, cento e sete euros 

e três cêntimos, seiscentos e dezoito euros e vinte cêntimos e duzentos e 

oitenta euros e cinquenta cêntimos. Portanto, quero tranquilizá-lo que não 

temos conhecimento de nenhuma entidade que tenha pago mais que estes três 

dígitos que acabei de referir. Como referi na primeira intervenção, esta é uma 

situação para que iremos olhar e tratar com a mais elementar justiça, como tem 

sido a nossa atuação.  ----------------------------------------------------------------------------  
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Agora, o senhor Vereador continuar a apelidar, pela segunda vez depois de lhe 

ter dado o conjunto de argumentos que dei e penso que o senhor Vereador os 

toma em boa conta, porque estão suportados em informações técnicas e em 

diligências técnicas de pessoas que não chegaram ao Município agora. 

Portanto, não carregaram num botão porque se lembraram. Não. São pessoas 

que têm carregado no botão durante anos a fio e, se calhar, aquilo que 

precisaram foi de orientações superiores. Coisa que os senhores não deram e 

que nós estamos a dar.  --------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador diz, agora, que os interessados possam vir invocar a 

prescrição. Pois claro, a prescrição não é automática, ou é invocada pelos 

próprios ou a apresentamos aqui, e foi isso que eu disse que estávamos 

disponíveis para o fazer. Mas, como sabe, tudo isto requer uma análise.  ---------  

Se hoje estou aqui a usar da palavra com a responsabilidade que tenho 

confiada nesta área do associativismo, o senhor Vereador teve-a até há um 

ano atrás. Porque é que não a tomou durante oito anos em que teve esta 

mesma responsabilidade? Durante estes oito anos não soube que as 

coletividades tinham dívidas? Com certeza que soube. Qual foi a decisão que 

tomou? Como é que enfrentou o problema?  -----------------------------------------------  

Aquilo com que o Partido Socialista se comprometeu com o tecido associativo, 

e têm sido vários os pedidos de informação e de esclarecimento que temos 

tido, estamos a resolver a situação e a encontrar as melhores soluções. 

Estamos cá para o fazer. Ao contrário dos senhores nesta e noutras matérias 

de igual teor, conforme teremos oportunidade de tratar, os senhores desculpem 

a expressão, mas “empurraram o problema com a barriga”. Este é um dos que 

vamos enfrentar e encontrar a solução.  -----------------------------------------------------  

Mas senhor Vereador, repito que não é correto, não é de uma força que teve 

responsabilidades durante oito anos, ter este tipo de afirmações. Se me virasse 

aqui para a bancada à minha esquerda até podia admitir, porque não tiveram 

nem um partido, nem outro, responsabilidades executivas com esta pasta. 

Mesmo quando o Partido Social Democrata esteve com funções executivas no 

vosso primeiro mandato não teve responsabilidades nestas duas áreas, nem 

na financeira, nem no associativismo. Portanto, podia aceitar que a bancada da 

minha esquerda apresentasse uma Moção desta natureza. Mas a Coligação 
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Democrática Unitária apresentar uma Moção desta natureza quando “pôs o 

assunto para debaixo do tapete”? Haja decoro.  ------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, estou 

entusiasmadíssimo com esta discussão. Já foi invocada aqui a palavra 

vergonha e não sei se vocês a podem utilizar assim, penso que essa palavra é 

uma patente nossa.  -------------------------------------------------------------------------------  

Na realidade, para que as pessoas possam entender lá em casa, estamos a 

falar de dívidas que ascendem a um milhão e oitocentos mil euros. Certo? 

Estamos a falar de um documento que vem hoje a discussão, porque nenhum 

dos dois tem razão, proposto pela Coligação Democrática Unitária que diz: 

“Que sejam de imediato declaradas prescritas, desde que requerida pelas 

entidades, (…)”, obviamente que a prescrição nem sequer podia ser invocada 

se não existisse o requerimento por parte da entidade. No entanto, estamos a 

abrir um procedente com esta situação, porque quando olhamos para todas as 

dívidas que existem no Município, e também de pessoas singulares, 

percebemos que temos uma situação que é ridícula pela quantidade de 

dívidas. Há aqui processos de entre dois mil e dois a dois mil e quinze, de dois 

mil e dezasseis, dois mil e dezassete, etc.. Ou seja, ambos têm 

responsabilidade.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, quando vêm para aqui gritar que deram apoio ao Movimento 

Associativo, olho para os campos sintéticos que estão espalhados pelo 

Município, a maior parte deles entregues a clubes que nem sequer têm atletas 

suficientes para preencher uma equipa de futebol de onze, mas foram 

entregues por ser “bonito” e para dizerem que houve apoio ao associativismo, 

quando os problemas dos clubes e das associações são outros. Há vários que 

estão nesta situação, os senhores sabem que estão assim e que não têm 

atletas. Apoio ao associativismo? Mentira. Não houve apoio nenhum ao 

associativismo e nunca se reuniu com os clubes de uma forma séria. Por 

exemplo, o Conselho Municipal do Associativismo é feito, porque a lei obriga a 

que seja feito, para emissão de um parecer que nem sequer é vinculativo, 

porque caso contrário nem se fazia. Vai-se resolvendo tratando com o clube “A” 
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ou com o clube “B”, mediante temos mais afinidade com o clube ou há lá 

alguém da cor política. Posso falar aqui de dezenas de casos.  ----------------------  

Portanto, os clubes nunca tiveram apoio nas custas do policiamento e o apoio 

nos transportes sempre foi diminuto, estou a falar no período todo. Quantas 

vezes os autocarros da Câmara Municipal eram utilizados para passeios ao fim 

de semana, quando os clubes precisavam, e tinham que se arranjar 

alternativas recorrendo aos bombeiros e a outros. Ou seja, durante este tempo 

todo o associativismo tem sido tratado de uma forma em que “é o possível” e 

“vai-se ajudando”, eles ficam calados e está resolvido. Mas agora, chegamos a 

uma altura em que as dívidas têm de ser pagas e dizemos “pomos isto para 

debaixo da mesa e perdoa-se isto tudo”. Não se perdoa nada, vamos perceber, 

caso a caso, o que é que aconteceu, porque existem clubes, neste Município, 

que são mera carolice dos dirigentes associativos que estão à sua frente e que 

até pagam para os manter. Mas também existem clubes que receberam muito 

dinheiro nos últimos anos, não só do Município, existiu investimento privado em 

alguns clubes onde entraram alguns milhões de euros. Portanto, agora não 

podemos dizer que correu mal e que não vão pagar.  -----------------------------------  

Quando se propõe nesta Moção: “(…) Que sejam desoneradas da obrigação 

de pagamento pela utilização dos equipamentos municipais (…)”, mediante isto 

sou obrigado a concordar com a bancada que acabou de falar, porque os 

senhores estiveram oito anos à frente do Município, não o fizeram, não 

apresentaram uma solução e foram resolvendo.  -----------------------------------------  

Quando falamos dos dois clubes de maior representatividade existe sempre a 

eterna guerra do Sacavenense e do Sportivo de Loures, esquecendo tudo o 

resto que se passa à volta neste Município e vai-se resolvendo o problema 

destes dois clubes, porque se sabe que estes são os que têm maior 

notoriedade. Depois, existe a guerra clara entre o Partido Socialista na zona do 

Sacavenense, e a Coligação Democrática Unitária a tentar agarrar o Sportivo 

de Loures que, felizmente, não consegue. Mas esta situação não pode ser vista 

“agora vamos perdoar a toda a gente, está tudo resolvido, põe-se para baixo da 

mesa”. Não. Esta situação tem de ser vista caso a caso, perceber o que 

aconteceu, porque existem vários clubes e associações que receberam 

financiamento, que são apoiadas, que faturam e não é pouco, com os pais a 
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terem de pagar para as crianças praticarem desporto, porque nunca existiu 

uma política de desporto neste Município que permitisse que a formação, em 

todo o lado, fosse gratuita, e veja-se que é o Chega a falar disto, não é o 

coletivo. Portanto, é o Chega que está a dizer que as crianças devem praticar 

desporto e, nas coletividades que são apoiadas pelo Poder Local, de forma 

gratuita. Mas basta irmos as coletividades e perceber que se quiserem que as 

crianças pratiquem ginástica tem de se pagar tudo e mais alguma coisa. Paga-

se o equipamento, as sapatilhas, a utilização, etc., porque nunca existiu apoio 

absolutamente nenhum. Qual apoio é que existe? Digam, diretamente, que 

apoio é que existe.  --------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Paulo Piteira sabe, no mandato anterior tinha este pelouro, 

que as nossas reuniões do associativismo eram algo de surreal, não se 

passava absolutamente nada. As associações vinham aqui, os escuteiros 

davam uns gritos, que eram quem fazia mais barulho no meio disto tudo, 

porque os restantes não se interessavam nada por isto, porque sabiam, 

perfeitamente, que isto não ia resultar em absolutamente nada.  --------------------  

Agora vou utilizar uma expressão que o Chega costuma utilizar, porque para 

além disto ser uma vergonha perguntem aos munícipes, lá em casa, quanto é 

que têm de pagar para que os seus filhos frequentem as atividades dentro das 

associações.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, ouvi com 

muita atenção a intervenção da senhora Vice-Presidente, e devo dizer que é 

uma intervenção deveras estranha.  ----------------------------------------------------------  

A senhora Vice-Presidente parece querer ignorar que a Coligação Democrática 

Unitária se comportou de forma bastante responsável, no passado e 

atualmente. No passado, porque compreendemos e ajudámos as coletividades 

e associações e tentámos fazer o melhor que nos era possível para apoiar a 

sua atividade. No presente, porque estamos a tentar encontrar uma solução 

para um problema que se diz existir e que queremos ajudar a resolver. Aliás, se 

olhar atentamente para aquilo que é a proposta de Moção, nós disponibilizamo-

nos para colaborar com todas as iniciativas que venham a ser tomadas, no 
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sentido de encontrar soluções para um problema que está, neste momento, 

criado e que, na nossa opinião, não existia antes.  ---------------------------------------  

O Partido Socialista não dá nenhuma das informações que foi por nós 

requerida, em requerimento escrito e verbal, nomeadamente, em relação à 

listagem de todas as entidades coletivas a quem foi enviada correspondência, 

os montantes que estão aqui em causa, etc., etc.. Não exibe, apesar de ser 

solicitado nesse mesmo documento, nenhum ofício que tenha sido enviado às 

coletividades e associações, mas diz que existe. Diz que existe e que 

mandámos, mas, então, mostrem-nos. Depois, o atual Executivo do Partido 

Socialista envia um ofício a reclamar os pagamentos que diz estarem em 

atraso por parte de coletividades e associações, ameaça com execuções 

fiscais. Mas a culpa é, claramente, da Coligação Democrática Unitária e devia 

estar envergonhada. Envergonhada porquê? Pelo ofício que os senhores do 

Partido Socialista quando aqui chegaram decidiram enviar às coletividades e 

associações do concelho, a dizer que têm de pagar verbas que resultam de 

utilizações nos anos noventa do século passado e que têm uma dívida à 

Câmara de vinte mil euros, apesar de os conhecermos e com eles 

organizarmos iniciativas todos os dias? Nós devíamos estar envergonhados 

por isso? Creio que não. A senhora Vice-Presidente está a ver o filme ao 

contrário. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Quem deveria ter vergonha é quem se permite escrever, ou permite que se 

escreva, às coletividades a reclamar esta tipologia de dívidas associada a este 

tipo de associações. É, de facto, deveras estranho. Ainda é mais estranho que 

tendo a Coligação Democrática Unitária apresentado uma proposta que visa 

resolver o problema, ela tenha suscitado tanta polémica e uma tão viva reação 

por parte do Partido Socialista que, pelos visto, não está interessado em 

resolver aquilo que a proposta procura resolver e está mais interessado em 

encontrar culpados no passado, no presente, ou no futuro. Bem, não é essa a 

nossa postura. A nossa postura continua a ser a mesma de sempre, que é 

tentar ajudar o Movimento Associativo e encontrar as melhores soluções. 

Portanto, estamos disponíveis para as encontrar.  ---------------------------------------  

Nós já esperávamos que o Partido Socialista não acompanhasse esta Moção, 

porque parece estar a fazer um “ato de contrição” por aquilo que fez já este 
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mandato às coletividades e associações do concelho. Bem, é um problema que 

o Partido Socialista vai ter que resolver consigo próprio e com as coletividades 

e associações. Pela nossa parte fizemos aquilo que sempre fizemos, que é 

apresentar uma proposta que ajuda a resolver um problema. Portanto, vamos 

ver quem é que nos acompanha.  -------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, como disse 

a senhora Vice-Presidente o Partido Social Democrata não tem qualquer 

responsabilidade nesta matéria.  --------------------------------------------------------------  

Dizer, desde já, à bancada da Coligação Democrática Unitária que os 

Vereadores do Partido Social Democrata não vão acompanhar esta Moção e 

vou explicar porquê.  ------------------------------------------------------------------------------  

Primeiro, não consigo perceber a indignação da bancada da Coligação 

Democrática Unitária em relação à notificação, porque a própria Segurança 

Social notifica contribuintes, beneficiários, com vinte anos de dívidas em atraso 

que, provavelmente, já prescreveram. -------------------------------------------------------  

Diz, também, na sua Moção que sejam de imediato declaradas prescritas estas 

dívidas. Obviamente que qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer 

associação, pode alegar a prescrição e não tem qualquer tipo de problema. 

Mas, quero dizer que há aqui um erro de instrução, de processos mal instruídos 

anteriormente. Não há dúvida nenhuma sobre isso, porque em dois mil e 

quinze quando os senhores notificaram as associações enviaram a carta com 

um registo normal.  --------------------------------------------------------------------------------  

Há aqui uma situação, e que fique bem claro, que os Vereadores do Partido 

Social Democrata e o Partido Social Democrata sempre alegam, de que há 

direitos e há deveres, quer para connosco, quer para com as empresas, quer 

para com os empresários em nome individual, assim como para com as 

associações. Eu, por exemplo, constitui uma associação em dois mil e oito que 

nunca pediu nada à Câmara Municipal e às Juntas de Freguesia, nem teve 

qualquer tipo de benefício nessa matéria.  --------------------------------------------------  

Como referiu o senhor Vereador do Chega, vou aplicar uma palavra que não 

gosto muito de aplicar e peço desculpa de ser mal interpretado, mas há aqui 

algum “compadrio” nestas situações. Ou seja, todos sabemos que existem 
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instituições, associações, neste concelho que são beneficiadas em detrimento 

de outras. Se calhar, algumas delas, não têm esse tipo de apoios por 

desconhecimento, mas acontecem situações em que isso é bastante evidente. 

Não quero ser mal interpretado, mas é a ideia com que fico neste tipo de 

situações, porque existem associações que têm prática desportiva, se calhar 

limitam-se a jogar à sueca, damas ou xadrez, e têm apoios como têm 

instituições como o Sportivo de Loures, o Sacavenense, ou o clube de Santa 

Iria. Portanto, estas situações têm de ficar bem clarificadas.  -------------------------  

Todos nós, mas todos mesmo, temos direitos e deveres.  -----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, foram 

proferidas um conjunto de afirmações que penso que não devem passar em 

claro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, “compadrio”, o senhor Vereador vai ter que provar onde é 

que há “compadrio” neste concelho, em relação ao apoio ao Movimento 

Associativo. Tudo quanto conhecemos é outra coisa, que é a existência de um 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo que foi, aliás, discutido e 

aprovado numa Câmara Municipal.  ----------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, a discussão já vai 

longa, mas quero deixar duas breves notas. A primeira é um esclarecimento ao 

senhor Vereador Bruno Nunes de duas ordens: em primeiro lugar, o Conselho 

Municipal do Associativismo não decorre da lei, decorre sim do Conselho 

Municipal da Juventude. No que diz respeito ao Conselho Municipal do 

Associativismo já tive oportunidade de o reunir duas vezes, neste mandato 

autárquico, a última das quais com uma ordem de trabalhos e com uma 

presença bastante rica nesta mesma sala. No que respeita ao apoio aos 

clubes, o senhor Vereador pode ficar confiante e ter a certeza que o Partido 

Socialista na gestão da Câmara Municipal, com o Partido Social Democrata, os 

apoios que dará serão efetivamente aos clubes que têm atividade, que têm 

escalões de formação, que têm portas abertas e não de acordo com outro tipo 

de atividade menos desportiva que possam ter, ou outro tipo de interesses que 

possa haver.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Nós defendemos a prática desportiva para todos e, tendencialmente, a questão 

da gratuitidade. Daí a Câmara Municipal, ao abrigo dos diferentes programas, 

apoiar as coletividades do nosso concelho.  ------------------------------------------------  

Assim como a questão dos transportes. Nós correspondemos às solicitações 

dos clubes, não só por via da frota municipal, mas muitas vezes recorrendo aos 

alugueres.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Paulo Piteira, tenho aqui comigo, e ainda hoje o senhor Chefe 

de Gabinete vai partilhar a informação que temos, que ainda não está 

completa, mas já tenho na minha mão quatro ofícios que os senhores enviaram 

no dia vinte de março de dois mil e dezoito. Quem é que geria a Câmara a vinte 

de março de dois mil e dezoito? Eu e o Presidente da Câmara somos 

responsáveis por tudo o que se passa nesta autarquia, desde o dia catorze de 

outubro de dois e vinte e um, data em que tomámos posse em Sacavém. Até lá 

tudo aquilo que foram as diligências levadas a cabo, foram feitas pelos 

senhores. Portanto, a vinte de março de dois mil e dezoito eram os senhores 

que tinham responsabilidades nesta matéria. Quando o senhor Vereador diz 

que este problema não existia antes, que agora nós é que o temos de o 

resolver, esperava mais da sua intervenção.  ----------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, quero deixar 

duas ou três notas bem claras. Primeiro, a Câmara é só uma, seja que serviço 

for, quando algo sai para fora é em nome da Câmara Municipal. Por isso, a 

questão que está em causa é saber quem é que não está a falar a verdade. 

Vou ter que averiguar esta situação, porque questiono ao serviços quanto ao 

que era feito no passado, os mesmos serviços que a Coligação Democrática 

Unitária muitas vezes alega, e bem, que os documentos não vêm suportados 

pelos serviços, são os mesmos serviços e as mesmas pessoas que já cá 

estavam, que assinam os documento e que dizem à Administração da Câmara 

o seguinte: “No âmbito deste processo, no ano de 2015, todas as pessoas 

singulares e coletivas devedoras ao Município foram notificadas para 

pagamento das respetivas dívidas, no então, a correspondência enviada não 

incluía correio registado nem aviso de receção, pelo que a nível de controlo da 

sua efetivação receção não nos foi possível averiguar.” Diz, ainda “Em 2016 e 
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2018 foram efetuadas igualmente tentativas de cobrar as dívidas, tanto por e-

mail como por contato telefónico.” Portanto, alguém não está a falar verdade. 

Ou os serviços deram uma informação de forma errada a esta Administração, 

ou algo se passou aqui de estranho. Quando os serviços colocam esta 

informação sobre a mesa, que no passado era assim que se fazia, com 

exceção do procedimento que desta vez foi em carta registada e no passado 

foi por email e por contato telefónico, alguém não está a falar verdade e vou ter 

que averiguar.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Mas tenho a certeza que os serviços são idóneos, são profissionais e falam 

verdade. Portanto, quando dão esta informação à administração de que era 

assim que era feito no passado, vamos colocar em causa esses serviços que 

tanto a Coligação Democrática Unitária defende para que as propostas venham 

fundamentadas, e bem, por esses serviços? Esta é que é a grande questão.  ---  

Segunda nota, este problema da dívida já se arrasta há muito tempo. É do 

tempo do Partido Socialista e do tempo da Coligação Democrática Unitária, e 

nem o Partido Socialista, nem a Coligação Democrática Unitária foram capazes 

de o resolver, no passado. Temos que o admitir. Vem agora a Coligação 

Democrática Unitária, passado um ano de gestão do Partido Socialista, quando 

o senhor Vereador lá esteve oito anos em que também não o conseguiu 

resolver, tal como eu fui Vereador da Câmara de Loures e não se resolveu e 

estou aqui a dizê-lo. Não fomos capazes de resolver este problema, nem no 

tempo de gestão do Partido Socialista, nem no tempo da gestão da Coligação 

Democrática Unitária. Não fomos capazes de o resolver, mas temos de o 

resolver, de encontrar uma solução, porque ambos temos culpa neste processo 

e não nos podemos desculpar com “A”, “B” ou “C”.  O Partido Socialista e a 

Coligação Democrática Unitária são culpados na forma em como não foram 

capazes de resolver este problema, no passado e temos de o resolver. Não 

podemos é desculpar-nos com a notificação das entidades. Esta semana vou 

averiguar se os serviços estão, ou não certos, e com que base e com que 

fundamentação me foi enviada esta informação. É uma questão de 

credibilidade e de segurança quanto às informações emitidas pelos serviços, 

porque alguém não está a falar verdade.  ---------------------------------------------------  
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Portanto, agora importa resolver o problema do ponto de vista jurídico, mas há, 

ainda, uma outra questão, porque o Município de Loures não pode dar um 

sinal, concordo com o referiu o senhor Vereador Bruno Nunes, a outros 

devedores da Câmara Municipal de Loures que não pagam. Não podemos dar 

este sinal, e não é esta Moção que resolve este problema, nem desta forma. 

Este assunto tem de ser resolvido de forma a que não se dê o sinal, aos 

devedores da Câmara, que podem não pagar porque mais dia menos dia 

perdoa-se a dívida. Não. Os direitos e os deveres são iguais para todos, e é 

injusto para aqueles que pagaram, não os que pagaram agora, mas para 

aqueles que pagaram no passado e que cumpriram. É muito injusto para esses 

que cumpriram estarmos agora a perdoar a dívida a quem não cumpriu, e 

assumo que não o vou fazer.  ------------------------------------------------------------------  

Portanto, temos de resolver este problema de forma jurídica, com regras, mas 

que não ponha em causa aquilo que é um cumprimento que é claro. A Câmara 

Municipal paga as suas dívidas, e exige que sejam pagas as dívidas a quem 

lhe deve. É assim que tem de ser e vamos ter de encontrar uma forma para o 

fazer. Agradeço a disponibilidade da Coligação Democrática Unitária para, em 

conjunto, encontrarmos uma fórmula que resolva este problema, mas que não 

coloque em causa esta mensagem clara de que quem não paga à Câmara 

pode continuar a não pagar, porque qualquer dia se perdoa a dívida. Não.  ------  

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

--- A PROPOSTA À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 

714/2022 FOI REJEITADA.  VOTARAM A FAVOR A SRA. VEREADORA E OS 

SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. 

VOTARAM CONTRA O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, A SRA. VICE-

PRESIDENTE, A SRA. VEREADORA E O SR. VEREADOR DO PARTIDO 

SOCIALISTA, OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E O SR. VEREADOR DO CHEGA. ---------------------------------------  

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

--------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ------------------------------------  

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: A minha primeira intervenção constitui 

declaração de voto neste ponto. ---------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, o pavilhão da 

escola secundária da Portela continua com graves problemas quando chove. 

Na última reunião de Câmara referi-me à questão do Café “Tentação”, porque 

existem várias trocas de emails, posso fazê-los chegar à senhora Vereadora 

Paula Magalhães, e registos com a Polícia Municipal, mas o assunto têm-se 

vindo a agravar e é necessário fazer alguma coisa.  -------------------------------------  

Relativamente às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, tive 

conhecimento que existe por parte do Município a intenção de criar as 

segundas Equipas de Intervenção Permanente no Município. Primeiro, quero 

confirmar se esta informação é verdadeira. Segundo, se estas Equipas de 

Intervenção Permanente vêm inviabilizar, ou terminar, com as Equipas de 

Grupo Permanente de Bombeiros, para que não exista nenhuma dúvida, 

porque umas são pagas a cem por cento e as outras a cinquenta por cento 

pelo Município.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos SIMAR, na Rua Aquilino Ribeiro, no Alto do Moinho, na Apelação, 

existe um caixote e todos sabem que é utilizado por uma serralharia que ali 

existe para colocar os restos dos seus trabalhos. A situação tem sido 

insustentável, não se resolve e vai passando de ano para ano. Também, na 

Rua José Gomes Ferreira, no Catujal, continua o problema da acumulação de 

lixo e a não existir uma solução em relação àquele depósito.  ------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, foram 

relatados aos órgãos municipais um conjunto de situações que configuram 

grosseiras violações da lei, relativamente aos trabalhadores na GesLoures. Foi-

nos relatado aqui, de viva voz, a existência de um documento que a existir é 

completamente ilegal e atentatório dos mais elementares direitos dos 

trabalhadores, nomeadamente, por ser um documento que obriga os 

trabalhadores a não trabalharem noutras entidades fora da GesLoures se 

saírem da empresa. Pedimos o acesso a este documento e, até hoje, não 

tivemos acesso ao documento. Portanto, ou ele não existe, e a Câmara 

responde-nos que ele não existe, ou ele existe e fazem-nos chegar o 

documento.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente, uma outra questão é que face à gravidade dos 

acontecimentos relatados, à intervenção que aqui tivemos ocasião de ouvir e a 

vários relatos que já vieram aos órgãos municipais, o que é que pensa fazer 

em relação à direção da GesLoures? Nomeadamente, se vai abrir um inquérito, 

se mantém a confiança política na senhora Presidente do Conselho de 

Administração, porque, para nós, é importante conhecer isto.  -----------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA FERNANDA SANTOS: Senhor Presidente, 

gostaríamos que nos informasse relativamente ao ponto de situação das obras 

previstas para a Escola Mário de Sá Carneiro, rebatizada administrativamente 

Escola Básica de Camarate pelo Ministério da Educação. Pegando na questão 

levantada pelo senhor Vereador Bruno Nunes, estamos a falar de inundações 

constantes dentro dos pavilhões de aulas desta escola. Ainda ontem, com as 

chuvas que aconteceram, várias salas de aulas voltaram a inundar e não 

estamos a falar de pouca água. Estamos a falar de água suficiente para pôr em 

causa tanto o sistema elétrico, como o sistema informático da própria escola.  --  

Relembro que existem duas questões relativamente a esta escola. A 

construção do novo pavilhão de aulas que substituiu o famigerado pavilhão de 

madeira que, felizmente, a CDU conseguiu substituir temporariamente por 

monoblocos, e, também, a requalificação da própria escola que tem bem mais 

de quarenta anos e que enferma de problemas graves como este que aqui 

relatei, e que nos chegou, de que as inundações nas salas de aulas são 

frequentes e põem em causa o funcionamento da escola. Gostaríamos por isso 

de saber o ponto de situação destas obras.  -----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR MÁRIO PINA: Senhor Presidente, a minha questão 

está relacionada com o encerramento do Novo Banco e a ausência de 

multibancos. Com o encerramento dos balcões do Novo Banco, em dezembro 

de dois mil e vinte e um e, posteriormente, do Millennium BCP em abril deste 

ano, a Freguesia de São João da Talha ficou sem qualquer balcão de serviço 

bancário. Acresce que com estes encerramentos existiu, também, uma 

diminuição dos serviços de multibanco naquela freguesia, em particular, na 

zona de Vale Figueira.  ---------------------------------------------------------------------------  
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Em onze de maio, quando a Coligação Democrática Unitária trouxe este 

problema a reunião de Câmara, o senhor Presidente afirmou que iria ter 

reuniões com diversas instituições bancárias para tentar resolver esta questão, 

ou minimizá-la, nomeadamente, com a instalação de terminais de multibanco. 

Inclusivamente, o senhor Presidente afirmou que iria utilizar as receitas 

domiciliadas no Município para fazer com que as instituições fossem 

incentivadas a abrir os balcões, a colocar terminais de multibanco e a não 

encerrarem. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, gostaríamos de saber quais as diligências efetivamente tomadas pela 

Câmara Municipal de Loures e que resultados produziram. Já passou cerca de 

meio ano e a população de são João da Talha e de Vale Figueira continua sem 

acesso a serviços bancários de proximidade, e também não se vislumbrou 

qualquer reforço de terminais de multibanco que sirvam a população. A 

população, o comércio local e as empresas confrontam-se com dificuldades 

acrescidas, pois deixaram de ter um serviço importante de apoio à economia 

local, que é essencial reforçar no contexto atual do desenvolvimento 

económico e político do momento.  -----------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, relativamente 

à questão da escola Mário Sá Carneiro, pese embora responder depois por 

escrito de forma mais concreta. Mas o projeto base está concluído, e ainda 

esta semana vamos ter a reunião para o arranque do projeto de execução do 

conjunto dos monoblocos, e outras intervenções na escola. No entanto, de 

forma mais cuidada e calendarizada, darei essa informação por escrito.  ---------  

Relativamente às questões do senhor Vereador Bruno Nunes, de forma rápida 

porque iremos ter oportunidade de discutir este assunto em sede de discussão 

de orçamento municipal para o próximo ano, a reunião foi com o Secretariado 

dos Bombeiros, que é quem representa, do ponto de vista formal, as sete 

Corporações de Bombeiros do nosso concelho. Houve um esforço significativo 

do Município de Loures no aumento das verbas a transferir para os bombeiros, 

mas em sede de orçamento falaremos melhor sobre isto.  -----------------------------  

Quanto à questão das Equipas de Intervenção Permanente, é uma 

oportunidade que o Governo colocou, novamente, em dois mil e vinte e três 
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como disponibilidade. Não sabemos se em dois mil e vinte e quatro essa 

disponibilidade acontece, mas encontrou-se uma solução que era diminuir a 

verba dos Grupos de Intervenção de Proteção e Socorro, em montante idêntico 

aplicado nas Equipas de Intervenção Permanente, para as não perder no ano 

de dois mil e vinte e três. Com o meu compromisso que, em dois mil e vinte e 

quatro, essa verba que foi retirada dos Grupos de Intervenção de Proteção e 

Socorro se reponham de imediatamente no ano de dois mil e vinte e quatro. ----  

Portanto, não há redução dos Grupos de Intervenção de Proteção e Socorro. É 

meramente uma engenharia financeira que se encontrou para aproveitarmos 

esta oportunidade e termos mais sete Equipas de Intervenção Permanente no 

nosso concelho, ou nas corporações que entenderem, porque pode haver 

alguma que não queira mais Equipas de Intervenção Permanente nas suas 

corporações.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão das instituições bancárias continuamos a fazer esforços. 

Quando me referi à engenharia financeira, no que diz respeito à domiciliação 

das contas do IMI e do IMT, como sabe, nada obriga a que estejam na Caixa 

Geral de Depósitos e é a Câmara que decide. Essa é uma arma que continuo a 

usar para encontrar alguma instituição bancária que queira aproveitar esta 

disponibilidade da Câmara, este aumento significativo de transação comercial 

para abrir instituições bancárias nalgumas localidades no nosso concelho, não 

só em São João da Talha, porque também já tinham encerrado no Catujal e no 

Prior Velho.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos com fé que a nova Administração, que se perspetiva a curto prazo da 

Caixa de Crédito Agrícola local, com uma nova visão, possa, de alguma forma, 

encarar esta nossa postura de forma positiva. Portanto, a perspetiva que 

tínhamos de abertura de agências da Caixa de Crédito Agrícola, quer no Prior 

Velho, quer no Catujal e, porventura, em São João da Talha, possa ser uma 

realidade. Vamos esperar que assim seja,  -------------------------------------------------  

Relativamente à GesLoures, o documento a que se referiu foi enviado ontem. 

Quanto à posição política, reservo-me para mais tarde.  -------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA PAULA MAGALHÃES: Senhor Presidente, 

apenas para dar nota ao senhor Vereador Bruno Nunes, e quero pedir-lhe 
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desculpa porque já me colocou esta questão na última reunião de Câmara e, 

por lapso, não lhe dei resposta.  ---------------------------------------------------------------  

Portanto, o estabelecimento que referiu o café “Tentação”, está a ser 

acompanhado de perto pela Polícia Municipal, bem como pela Polícia de 

Segurança Pública, dado algumas denuncias que têm sido efetuadas. Já este 

mês foram feitas vistorias, em quatro dias seguidos, não se verificando nada 

das denuncias que são efetuadas. No entanto, quero indicar que decorrem dois 

processos nesta Polícia Municipal, acerca deste estabelecimento, com outras 

duas situações que se prendem com licenciamentos. -----------------------------------  

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

--- Eram dez horas e cinquenta e dois minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às onze horas e dez minutos.  ---------------  

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

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

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

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

--------------------- PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO A ADMITIR  --------------------  

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

PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 715/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA A JORNADA MUNDIAL DA 

JUVENTUDE 2023 --------------------------------------------------------------------------------  

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

 --- ADMITIDA POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------  

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

PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 716/2022 - SUBSCRITA 

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

DO DESPACHO DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 QUE APROVOU A 

SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO, POR 180 DIAS SEGUIDOS, DA 

EMPREITADA; - A DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO PRESIDENTE DA 

CÂMARA PARA APROVAR A MINUTA DO CONTRATO DA MODIFICAÇÃO 

OBJETIVA E APRECIAÇÃO DE EVENTUAIS RECLAMAÇÕES, - REFERENTE 

À EMPREITADA “ACESSOS VIÁRIOS A NASCENTE DO CENTRO 
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COMUNITÁRIO E PISCINAS, EM SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS” 

(PROCº Nº 1522-C/DOM) ------------------------------------------------------------------------  

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

 --- ADMITIDA POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------  

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

PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 717/2022 - SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O APOIO FINANCEIRO 

NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS PARES 2.0 E PARES 3.0 ------------------------  

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

 --- ADMITIDA POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------  

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

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

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

DE LOURES, REALIZADA EM 2022.09.28 -------------------------------------------------  

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, OS SRS. VEREADORES BRUNO 

MIGUEL DE OLIVEIRA NUNES, JOÃO MANUEL DA SILVA COSTA, MÁRIO 

RUI PEDROSO PINA, E A SRA. VEREADORA MARIA FERNANDA 

CARDOSO SANTOS NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO 

TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA --------  

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

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

PONTO OITO - ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2022.10.12 -------------------------------------------------  

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

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

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

OS SRS. VEREADORES PAULO JORGE PITEIRA LEÃO, JOÃO MANUEL DA 

SILVA COSTA, E MÁRIO RUI PEDROSO PINA, NÃO PARTICIPARAM NA 

VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE 

RESPEITA A ATA ----------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 688/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DA APROVAÇÃO DA 14ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 

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

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

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

A. Foi sentida a necessidade de reforço da dotação orçamental da rubrica 

referente ao subsídio de Natal, por forma a que o processamento desta 

compensação financeira adicional ao salário mensal fosse efetuado e paga 

dentro do calendário definido (7 de novembro). ----------------------------------------  

B. Caso o reforço referido no ponto anterior não fosse efetuado nos termos da 

informação junta em anexo, o pagamento do subsídio de natal aos 

colaboradores da Câmara Municipal de Loures não teria sido realizado na 

data calendarizada. ----------------------------------------------------------------------------  

C. O reforço da dotação orçamental aqui versada implica uma alteração 

permutativa ao Orçamento Municipal de 2022, cuja competência para a sua 

aprovação é da Câmara Municipal de Loures, nos termos da alínea c) do 

n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro. -----------  

D. Face à urgência da situação aqui identificada não foi possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal de Loures. ---------------------------------  

E. Face ao plasmado nos pontos anteriores, o reforço da dotação orçamental 

da rubrica do subsídio de Natal, constante da 14.ª alteração permutativa ao 

Orçamento Municipal de 2022, junta em anexo, foi por mim aprovado, 

objetivando-se o cumprimento do calendário previamente definido. -------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos termos da alínea c) do n.º 1 

do artigo 33.º e do n.º3 do artigo 35.º, ambos do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 

12 de setembro, ratificar a aprovação por mim efetuada da 14.ª alteração 

permutativa ao orçamento Municipal de 2022, conforme documento (…)”. --------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 667/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

MULTIUSOS ORIENTE – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO FECHADO, REPRESENTADA PELA NORFIN – SOCIEDADE 

GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. 

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

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

A. Foi aprovada na 33.ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 

18 de fevereiro de 2015 (Proposta n.º 74/2015), a celebração de um 

Protocolo entre o Município de Loures e a Interfundos – Gestão de Fundos 

de Investimento Imobiliário, S.A., em representação do Fundo Multiusos do 

Oriente – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, com vista à 

dotação de 109 lugares de estacionamento, sitos no piso -1 do Edifício C – 

Bloco B1, por forma a serem utilizados pelos utilizadores dos equipamentos 

cedidos ao Município: Pavilhão Desportivo, Centro de Dia e Centro de 

Saúde;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Sendo de relevante interesse público a utilização e o funcionamento dos 

referidos lugares de estacionamento, o referido Protocolo sofreu um 

aditamento, aprovado na 87.ª reunião ordinário da Câmara Municipal, 

realizada em 05 de abril de 2017 (Proposta n.º 151/2017);  ------------------------  

C.  O Fundo está atualmente a promover a execução de um projeto imobiliário 

que inclui a construção/reabilitação do Edifício C, o que implicará, por 

motivos técnicos e de segurança, a impossibilidade temporária de utilização 

dos referidos lugares de estacionamento, desde o início e até à conclusão 

das obras no Edifício C; ----------------------------------------------------------------------  

D. Em contrapartida pela suspensão temporária da utilização dos lugares de 

estacionamento, o Fundo propôs a cedência, temporária e gratuita, de 58 

lugares de estacionamento sitos na zona exterior norte do Edifício C, bem 

como 51 lugares de estacionamento sitos no piso -1 do Edifício D; --------------  

E. Por forma a melhorar a oferta de estacionamento público na zona envolvente 

ao Multiusos do Oriente e em resposta às carências de estacionamento na 

união de freguesias de Moscavide e Portela, o Município de Loures pretende 
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utilizar como parque de estacionamento uma parcela de terreno de que é 

proprietário, sita na Rua Cidade de Goa, junto ao Edifício D, tendo o Fundo 

aceitado realizar, a expensas suas, as obras de adaptação da referida 

parcela de terreno, nos termos do projeto elaborado pelo Município;  -----------  

F. Face à urgência no início da intervenção por parte do Fundo, não foi 

possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, pelo que a 

formalização do Protocolo foi por mim aprovada, nos termos do disposto 

pelo n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação;--------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto pela alínea t) do n.º 1 

do artigo 33.º e pelo n.º 3 do artigo 35.º, ambos do Anexo I da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, aprovar a ratificação da celebração 

do Protocolo entre o Município de Loures e o MULTIUSOS ORIENTE – Fundo 

Especial de Investimento Imobiliário Fechado, representado pela sua gestora e 

administradora NORFIN – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento 

Coletivo, S.A., para cedência temporária e gratuita de lugares de 

estacionamento e para a execução das obras de adaptação da parcela de 

terreno municipal (PR1760) a parque de estacionamento, tudo nos termos da 

documentação (…)”. -------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 670/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O ACORDO DE MUTAÇÃO 

DOMINIAL DE TROÇOS DA EN 8 ------------------------------------------------------------  

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

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

A. O desiderato do Plano de Expansão e de Modernização do Metropolitano de 

Lisboa, o qual visa o desenvolvimento de uma rede de Transporte Coletivo 
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em Sítio Próprio, em modo de Metro Ligeiro de Superfície (MLS), através da 

estação de Odivelas; --------------------------------------------------------------------------  

B. Que o MLS pretende consolidar a rede urbana de metropolitano pesado, em 

articulação com o desenvolvimento de novas soluções ligeiras para os 

subúrbios e zonas limítrofes da cidade de Lisboa, onde se inclui o concelho 

de Loures; ----------------------------------------------------------------------------------------  

C. Que o projeto do MLS almeja o aumento da oferta de serviço público de 

transportes, através do reforço dos eixos de ligação a polos de centralidade 

com relevante concentração de serviços, equipamentos, emprego e 

habitação; -----------------------------------------------------------------------------------------  

D. Que constituem atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das populações, designadamente nos domínios dos 

transportes e vias de comunicação; -------------------------------------------------------  

E. Que, no âmbito das suas competências, constitui incumbência da Câmara a 

criação, construção e gestão de equipamentos, redes de circulação e 

transportes integrados no património do Município ou colocados, por lei, sob 

administração municipal; ---------------------------------------------------------------------  

F. Que a implantação do MLS interfere com a EN8, entre a rotunda da 

Mealhada e o limite do concelho de Odivelas;------------------------------------------  

G. Que o identificado troço não está incluído no Plano Rodoviário Nacional, 

encontrando-se sob tutela e jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A, 

nos termos estabelecidos no artigo 13º, n.º 3 do Plano Rodoviário Nacional, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de julho; --------------------------------  

H. Que é fundamental a transferência dominial deste troço para o Município, de 

modo a agilizar a tomada de decisões para a execução do corredor do 

metro, a par com o ordenamento urbano da envolvente; 

I. A respeito da EN 8, o Município já havia rececionado o troço localizado entre 

a rotunda da Mealhada e a rotunda do Funchal, entre os Km 4.580 e o Km 

6.050, através do respetivo acordo de mutação dominial, bem como 

celebrado um Acordo de Gestão dominial para o troço localizado entre a 

rotunda do Funchal e o Barro, entre os Km 6.050 e o Km 7.700; -----------------  
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J. A Infraestruturas de Portugal, S. A. concorda em transferir para o Município 

de Loures parte do troço da EN 8, indo a mesma até ao limite do concelho 

de Odivelas, a saber: --------------------------------------------------------------------------  

i. Do Km 2,608 ao --------------------------------------------------------------------------  

ii. Km 4,526, numa extensão de 1,918 km, conforme esboço corográfico 

que constitui o anexo I da minuta do Protocolo (…); ----------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea ee) do nº 1 

do artigo 33º e da alínea k) do nº 2 do artigo 25ª, ambos do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 13º do 

Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho, e artigo 40º da Lei nº 34/2015, de 27 de 

abril:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar o Acordo de Mutação Dominial de troço da EN 8, do Km 2,608 ao 

Km 4,526, numa extensão de 1,918 km, conforme minuta do Protocolo (…); 

2. Submeter, em caso de aprovação, a presente proposta a aprovação pela 

Assembleia Municipal. (…)” ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta proposta 

está relacionada com a questão que o senhor Vereador Tiago Matias nos tinha 

colocado. Na informação refere que não é possível fazer a reversão desta 

competência e penso que a devemos aceitar, para não ser mais um entrave à 

expansão da rede do Metropolitano. Vale a pena assumir o risco, é necessária 

esta via e esta aceitação, até porque há um conjunto de decisões que temos de 

tomar e convém que esta via já esteja na posse da Câmara, de modo a termos 

liberdade total nas decisões que temos de tomar. ----------------------------------------    

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE A SRA. 
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VEREADORA E OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ----------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, não estando 

em causa o princípio da mesma, não ficaram acautelados os interesses do 

Município para uma eventual reversão da obra do Metropolitano.  ------------------  

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

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

PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 689/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A MINUTA DE ACORDO DE 

TRANSAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA NO ÂMBITO DO PROCESSO 

JUDICIAL Nº 23/04.OBTLSB A -----------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 690/2022- SUBSCRITA 

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

DECISÃO E A INERENTE ADJUDICAÇÃO; - A MINUTA DO CONTRATO; 

RELATIVO AO PROCEDIMENTO 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 DO MUNICÍPIO DE 

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

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

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

A. Na sequência da aprovação, pela Câmara Municipal de Loures, da proposta 

de deliberação n.º 640/2022, na sua 26.ª Reunião Ordinária, datada de 

12/10/2022, foi lançado o procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 

critério material, desenvolvido sob o número de processo 56959/DCP/2022, 



 

                                                                                                                                            

45/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

com vista à celebração de um 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  do Município de Loures”, e no qual foi formalizado convite à entidade  

NOS Comunicações, S.A., com um período de vigência de 1 (um) mês, com 

início de produção de efeitos pretendido para o dia 1 de dezembro de 2022, 

renovável por igual e sucessivo período, e com termo previsto para o dia 13 

de janeiro de 2023;   ---------------------------------------------------------------------------   

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de proposta, o júri do 

procedimento analisou a proposta apresentada pela entidade convidada e 

procedeu à elaboração do projeto da decisão de adjudicação, o qual se 

anexa a esta proposta como anexo sob o n.º 1; ---------------------------------------  

C.   O referido projeto da decisão de adjudicação carece ser submetido à 

Câmara Municipal de Loures, órgão competente para a decisão de contratar, 

com vista à aprovação do mesmo, projeto esse que conclui com a proposta 

de adjudicação da proposta da entidade convidada, a NOS Comunicações, 

S.A., pelo preço global proposto (a quatro casas decimais) de 28.548,5956€ 

(vinte e oito mil quinhentos e quarenta e oito euros e cinco mil novecentos e 

cinquenta e seis  cêntimos de cêntimo), a que acrescerá o IVA, se aplicável, 

à taxa legal em vigor, para um período de 2 (dois) meses, em virtude do 

preço mensal proposto (a quatro casas decimais) de 14.274,2978€ (catorze 

mil duzentos e setenta e quatro euros e dois mil novecentos e setenta e oito 

cêntimos de cêntimo), tudo decorrente dos preços unitários propostos que 

constam da proposta apresentada para a qual se remete e dá aqui por 

integralmente reproduzida;  ------------------------------------------------------------------  

D. Uma vez aprovada a adjudicação da proposta apresentada pela NOS 

Comunicações, S.A. se mostra necessária a aprovação, por parte da 

Câmara Municipal, da respetiva minuta do contrato a celebrar, minuta essa 

que se anexa sob o n.º 2. --------------------------------------------------------------------  

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

Que, no âmbito do procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, critério 

material, desenvolvido sob o número de processo 56959/DCP/2022, com vista 

à celebração de contrato para “aquisição de serviços de comunicações de rede 
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fixa, dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, bem como a gestão e 

manutenção da atual infraestrutura de comunicações fixas  do Município de 

Loures”, e 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 73.º, 

76.º, no número 1 do artigo 125.º e no número 1 do artigo 98.º, todos do 

Código dos Contratos Públicos (na sua redação atual), a Câmara Municipal 

delibere aprovar:------------------------------------------------------------------------------------  

1- O projeto da decisão de adjudicação respeitante ao antedito procedimento, 

com a inerente adjudicação da proposta da entidade NOS Comunicações, 

S.A.; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- A minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures e a adjudicatária 

NOS Comunicações, S.A. (…)” -------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 691/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR: - A 

REALIZAÇÃO DA DESPESA; - A DECLARAÇÃO DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO CENTRALIZADO DA 

ESPAP PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MÉDIA TENSÃO (MT) E 

BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) PARA O ANO 2023 --------------------------------  

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

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

A. Através da informação n.º 191/DES/SEEAC/Iolanda Sousa, datada de 

18/10/2022, Webdoc E/143485/2022, proveniente da Divisão de Energia e 

Sustentabilidade (DES), conforme documento que se anexa sob o n.º 1, vem 

solicitada a atualização da declaração de cabimento relativa à adesão ao 

procedimento centralizado da ESPAP para aquisição de energia elétrica nos 

regimes de Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial (BTE) para o ano 

de 2023 com efeitos a partir do dia 1 de janeiro desse mesmo ano; -------------  
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B. A adesão ao procedimento centralizado da ESPAP para aquisição de 

energia elétrica nos regimes de Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial 

(BTE) em 2023, foi efetuada na sequência da aprovação, pela Câmara 

Municipal, da proposta de deliberação nº 344/2022, na sua 18.ª Reunião 

Ordinária, datada de 08/06/2022, tendo, igualmente, sido aprovada a 

celebração e assinatura do Contrato de Mandato Administrativo bem como a 

Declaração de dotação orçamental para o ano de 2023 no montante de 

3.807.000€ (valor estimado com IVA), relativa a consumos de energia 

elétrica em MT e BTE, conforme documentos que se anexam sob o n.º 2, n.º 

3 e n.º 4;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A atrás referida dotação orçamental para o ano de 2023 no montante de 

3.807.000€ (valor estimado com IVA), relativa a consumos de energia 

elétrica em MT e BTE, decorria da consideração do consumo de energia em 

85 instalações municipais, da consideração do consumo de energia em 14 

agrupamentos de escolas, por força do disposto no Decreto-Lei n.º 21/2019, 

de 30 de janeiro, que concretizou a transferência de competências para os 

órgãos municipais e entidades intermunicipais no domínio da educação e, 

ainda, da consideração do consumo de energia em 8 unidades de prestação 

de cuidados de saúde primários, por força do disposto no Decreto-Lei n.º 

23/2019, de 30 de janeiro, que concretizou a transferência de competências 

no domínio da saúde;--------------------------------------------------------------------------  

D. Entretanto, e nos termos e fundamentos que constam da informação n.º 

67/DCA/VA, que se anexa sob o n.º 5, dada a conhecimento da Câmara 

Municipal, na sua 24.ª Reunião Ordinária, datada de 14/09/2022, aos pontos 

de consumo previstos e aprovados no âmbito da já referida proposta de 

deliberação nº 344/2022, na 18.ª Reunião Ordinária, datada de 08/06/2022, 

foram subtraídos os pontos de consumo de energia das 8 unidades de 

prestação de cuidados de saúde primários e, consequentemente, foi 

atualizada a listagem enviada para a ESPAP, daí que o montante total 

estimado para o contrato a celebrar, sem IVA, também tivesse sido 

atualizado junto da ESPAP e passado para 2.427.638,49€ ; -----------------------  

E. Contudo, em 04/10/2022, rececionou-se uma comunicação da ESPAP, 

anexa, informando que no âmbito dos trabalhos preparatórios para a 
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abertura do procedimento centralizado de contratação de eletricidade para o 

ano de 2023, haviam constatado que o valor máximo contratual (s/IVA) 

indicado pelo Município não seria capaz de acomodar as quantidades de 

energia manifestadas, face aos preços praticados pelo mercado e fixados 

pelo Acordo Quadro de eletricidade, com a atualização dos preços para o 4.º 

trimestre de 2022. Efetuado o cálculo para apuramento do montante 

contratual necessário, tendo em conta o aumento registado para o valor da 

energia ativa no 4º trimestre de 2022, resultou: “Valor contratual estimado 

(s/IVA) calculado após a atualização dos preços do AQ-ELE (4º trimestre de 

2022), aplicados às quantidades reportadas” de 4.996.772,89€, tudo 

conforme documentos anexos sob o n.º 6 e n.º 7; ------------------------------------  

F. Neste enquadramento a ESPAP solicitava: (i) a confirmação da viabilidade 

de fixação, como valor máximo contratual, do supracitado valor, mediante o 

envio de nova declaração de cabimento; ou, em alternativa, (ii) comunicação 

do Município solicitando que fosse considerado o montante contido na 

declaração de cabimento inicial, cenário que teria como consequência a 

redução, pela ESPAP, I.P., da quantidade de energia manifestada a 

submeter à concorrência, de forma a garantir a sua necessária convergência 

com o montante indicado na declaração de cabimento inicial; ---------------------  

G. À solicitação efetuada pela ESPAP foi respondido pela Divisão de Compras 

Públicas (DCP) nos termos que também constam do documento anexo sob 

o n.º 6; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

H. Importa, pois, que a Câmara Municipal, enquanto órgão competente para 

contratar no procedimento ora em apreço, delibere no sentido da resposta a 

providenciar à ESPAP; ------------------------------------------------------------------------  

I. Não se mostra aconselhável proceder à diminuição dos pontos de consumo 

de energia que integram a listagem já enviada para a ESPAP nem à 

consequente diminuição da quantidade de energia manifestada para ser 

submetida à concorrência, mostra-se apropriado, e necessário, que a 

Câmara Municipal delibere a aprovação da realização da despesa no 

montante de 4.996.772,89€, a que acresce o IVA, à taxa legal devida,  e a 

correspondente declaração de dotação orçamental no mesmo montante, que 

consta como documento anexo sob o n.º 8 a esta proposta; -----------------------  



 

                                                                                                                                            

49/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

J. A declaração de dotação orçamental referida no considerando 

imediatamente anterior é emitida ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 3 

e no n.º 4 do artigo 22.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); ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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 e na alínea c), do n.º 3 e no n.º 4 do artigo 22.º do 

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

Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos artigos 36.º e 47.º 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- A realização da despesa no montante de 4.996.772,89€, a que acresce o 

IVA, à taxa legal devida, relativa à adesão ao procedimento centralizado da 

ESPAP para aquisição de energia elétrica nos regimes de Média Tensão 

(MT) e Baixa Tensão Especial (BTE) para o ano de 2023, com efeitos a 

partir do dia 1 de janeiro; ---------------------------------------------------------------------  

2- A declaração de dotação orçamental que consta em anexo sob o n.º 8, 

alusiva ao montante de realização de despesa no número anterior 

enunciada. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE A SRA. 

VEREADORA E OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 692/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO 
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DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E BRISA CONCESSÃO 

RODÓVOARIA, S.A -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A) A Brisa Concessão Rodoviária S.A. (Brisa) é concessionária da construção, 

conservação e exploração de uma rede de autoestradas, de entre as quais a 

A1 – Autoestrada do Norte; ------------------------------------------------------------------  

B) O nó de São João da Talha, no sublanço Sacavém - São João da Talha, da 

A1-Auto-estrada do Norte, não permite o acesso, no sentido Sul/Norte, à 

rede viária de Loures, não potenciando uma distribuição adequada do 

tráfego que se dirige à zona de Loures; --------------------------------------------------  

C) Embora a construção de um novo ramo de saída, sentido Sul/Norte, no Nó 

de São João da Talha, não esteja previsto no Contrato de Concessão da 

Brisa, esta reconhece que a intervenção neste Nó se reveste de inegável 

utilidade para a consolidação da rede distribuidora principal da hierarquia 

nacional e municipal do Concelho de Loures; ------------------------------------------  

D) Constituem atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente, nos 

domínios dos transportes, vias de comunicação, promoção do 

desenvolvimento e ordenamento do território, cabendo às Câmaras 

Municipais a criação, construção e gestão de redes de circulação e 

transportes; ---------------------------------------------------------------------------------------  

E) Neste contexto, e mediante o acordo da concessionária Brisa e IMT, 

pretende o Município de Loures reformular o Nó de São João da Talha por 

via da construção de um novo ramo de saída (Sul/Norte), de modo a permitir 

os movimentos em zona não portajada da autoestrada dos utentes que se 

deslocam no sentido Sul/Norte e, bem assim, proceder à beneficiação, 

alargamento e prolongamento da EM 504, para ligação do novo ramo de 

saída da A1 à EN 10 (via de ligação da estrada EM 504 à EN 10); 

F) Para o efeito, pretendem as partes definir os termos e condições da sua 

colaboração e responsabilidade, no âmbito do projeto e respetiva 

empreitada, conforme definido na Minuta do Protocolo de Colaboração (…).   
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G) A concretização dos termos protocolados dão cumprimento aos princípios da 

prossecução do interesse público e da cooperação, de acordo com os quais 

se pretendem atingir elevados patamares de eficiência e celeridade 

procedimentais. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto nas alíneas c) e m) do 

nº 2 do artigo 23º e da alínea ee) do nº 1 do artigo 33º, ambos do Anexo I 

aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do 

Protocolo de Colaboração e respetivo Anexo I, a celebrar entre o Município de 

Loures e a Brisa - Concessão Rodoviária S.A. (…)”--------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, sobre este 

ponto, gostaríamos de partilhar convosco algumas questões e ponderações. 

Quero saudar, ainda que ao final de um ano, esta proposta. É mais um passo 

que se dá para a concretização deste importante objetivo, que é a saída da A1 

em São João da Talha.  --------------------------------------------------------------------------  

Assim, quero solicitar um conjunto de esclarecimentos: primeiro, é referido no 

considerando da alínea “f”, que a Brisa terá efetuado estudos. Gostaria de 

saber quais foram, porque se alguém executou estudos e criou condições, 

nomeadamente, estudos de tráfego e soluções viárias, as mesmas que estão 

no protocolo, foi o Município de Loures. Portanto, se há estudos da Brisa 

gostaria que fosse clarificado quais são.  ---------------------------------------------------  

Dou nota que, efetivamente, esta é uma proposta em que o Município, do ponto 

de vista dos custos, assume praticamente tudo, só a fiscalização é que fica de 

fora. Mas essa é uma opção do Município. É uma obra que, à data, estava 

orçada em quase quatro milhões de euros sem a expropriação, que aos valores 

de hoje, estou certo, será uma obra a rondar os dez milhões de euros, se 

incluirmos o projeto.  ------------------------------------------------------------------------------  

Esta não era a opção do anterior Executivo. Penso que há aqui um conjunto de 

entidades, nomeadamente o Pingo Doce que fica com uma saída da A1 
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exatamente à porta do seu estabelecimento e que sai, claramente, beneficiado, 

quer o envolvimento do Técnico. Enfim, há um conjunto de entidades que 

beneficiam diretamente com esta saída, nomeadamente a própria Brisa, por 

que há um troço que vai ficar da parte da Brisa. Portanto, pensamos que as 

responsabilidades para a execução desta via deveriam ser repartidas, face a 

benefícios diretos que estas entidades têm, no âmbito da concretização desta 

via. Não é essa a opção do Município, que respeitamos, e espero que quando 

discutirmos o orçamento municipal não haja problemas sobre a falta de 

liquidez, porque há uma grande disponibilidade para assumir tais 

responsabilidades, porque antevejo o discurso que já vai começando a ser 

propagado, como o aumento dos custos, a guerra e a inflação, que já têm sido 

anunciados. Mas vemos o Município, a expensas suas, assumir uma obra em 

que poderiam ser melhor distribuídos os encargos, face ao benefício direto que 

as diversas entidades têm. Mas é uma opção que não contestamos e que, 

naturalmente, votaremos a favor.  -------------------------------------------------------------  

Quero questionar algo que está omisso nesta proposta que são os prazos. 

Quais são os prazos concretos, não só para a execução do projeto, mas, 

também, para o início da obra. Já há datas?  ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, em relação a 

esta proposta a questão dos estudos que foi agora mencionada é importante, 

até porque já tivemos esta discussão no passado, e os estudos a que eu tinha 

acesso não viabilizavam esta saída.  ---------------------------------------------------------  

Achei interessante a intervenção do senhor Vereador Tiago Matias quando vem 

falar que a saída vai mesmo para o Pingo Doce, só falta colocarmos um cartaz 

a dizer “Afinal quem trouxe a saída da autoestrada foi o Pingo Doce”. Estas 

conversas vão sempre parar ao mesmo, mas o importante e aquilo de que 

gostava era, de facto, de ter acesso aos estudos que são mencionados.  ---------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, relativamente 

à informação que o senhor Vereador Tiago Matias solicitou, este foi um 

processo que acompanhei de muito perto, quero dizer o seguinte: quando 

falamos da saída da A1, em São João da Talha, eu que sou daquela zona já há 
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muitos, muitos anos que ouço falar sobre esta saída. Aliás, num dos passeios 

séniores referi que quando fosse reformado e estivesse no lugar deles ainda ia 

questionar a saída da A1, em São João da Talha e, de facto, a postura que a 

Coligação Democrática Unitária tomou, nesta reunião de Câmara, é coincidente 

com os oito anos de inércia, que é colocar entraves e complicações. 

Claramente, se existiam dúvidas, o senhor Vereador Tiago Matias tirou-as. De 

facto, os entraves que foram colocados ao longo destes oito anos de gestão da 

Coligação Democrática Unitária levou a que esses anos não chegassem para 

concretizar num sonho e uma necessidade que é de muitos. Mas não é só para 

São João da Talha, porque esta saída é decisiva para a qualidade de vida para 

as dezenas de milhares de pessoas que ali vivem. Ou seja, para chegarem à 

Bobadela e a São João da Talha das duas uma, ou vêm por Sacavém, e 

convido-os para irem a Sacavém às dezassete e trinta à rotunda do Real Forte 

para verem a complicação que é, ninguém consegue passar porque o trânsito 

afunila, ou vai a Santa Iria da Azóia dar a volta e sujeita-se à fila da saída de 

Santa Iria da Azóia, pese embora para isso contribuam, também, todos os 

moradores da Póvoa de Santa Iria. Portanto, esta saída da A1 em São João da 

Talha é determinante para a qualidade de vida daquelas dezenas de milhares 

de pessoas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, quando se vem aqui dizer que o beneficiário é o Pingo Doce, o “A” ou o 

“B”, quero dizer-lhe que o beneficiário é a população do concelho de Loures, e 

quando o beneficiário é a população do concelho de Loures, temos de tratar as 

situações e resolvê-las. É para isso que este Executivo Municipal, gerido pelo 

Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, cá está, para resolver os 

problemas das pessoas. Não queremos saber se a saída é perto do Pingo 

Doce, ou do Intermarché, sabemos é que vai beneficiar a população. Não 

tenho a menor dúvida sobre essa matéria.  -------------------------------------------------  

Quando reuni com o senhor Presidente da Brisa, para eles esta saída é-lhes 

indiferente, mas é determinante para a população. Portanto, só tenho que 

agradecer a disponibilidade da Brisa teve e pelo apoio técnico que nos vai dar 

na concretização do caderno de encargos para o projeto. Com a assinatura 

deste protocolo vamos iniciar o trabalho conjunto com a Brisa, para nos darem 

ajuda técnica na elaboração do projeto e do caderno de encargos. 



 

                                                                                                                                            

54/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

Posteriormente iremos lançar o projeto, que correrá no seu prazo normal, 

estando aprovado será lançado o concurso público e, no prazo que 

entendermos realista, ainda se possível no final do próximo ano, adjudicarmos 

a obra. Portanto, o último trimestre do próximo ano é a data que temos para 

poder adjudicar a obra.  --------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da verba, o senhor Vereador não me vai ouvir qualquer 

desculpa com o aumento do preço das matérias, porque quando queremos 

resolver, resolvemos. Temos é que ter prioridades e esta questão é uma 

prioridade.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Aproveito estar no uso da palavra, neste ponto em concreto, quer no ponto 

seguinte com o Instituto Superior Técnico sobre o qual também tive várias 

reuniões com o seu Presidente, juntamente com os técnicos da Câmara, onde 

esteve presente também o senhor Vereador, para dizer que, de facto, existiam 

ali “imbróglios” de há anos para resolver relativamente a esta saída. Esta 

questão resolveu-se e o Município de Loures assume os seus encargos, 

porque, acima de tudo, o beneficiário é sempre a população. Disto não tenho a 

menor dúvida. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Hoje, o que é presente à Câmara é o protocolo com a Brisa e com o Instituto 

Superior Técnico. Aproveito desde já para agradecer toda a disponibilidade 

quer da Brisa, quer do Instituto Superior Técnico, no apoio e na autorização 

que nos vai dar, visto ser concessionária da rede das autoestradas. Há, depois, 

a questão do Instituto Superior Técnico, que com a aprovação do ponto 

seguinte permite a desafetação daquela parcela e a extensão de toda a via da 

saída da A1, em São João da Talha.  --------------------------------------------------------  

Hoje o que vamos votar é um passo importantíssimo e decisivo para que, 

finalmente, a Câmara Municipal de Loures concretize um projeto que tem 

“barbas”, que é a saída da A1 em São João da Talha. É algo de que esta 

Câmara Municipal, o atual Executivo Municipal, muito se orgulha. Este 

Executivo, num ano de mandato, conseguiu ultrapassar um problema que a 

Coligação Democrática Unitária não conseguiu resolver em oito anos.  ------------  

Cá está a prova de que nós, sim, fazemos.  ------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, em relação a 

este projeto quero dizer-lhe que não queremos discutir o passado, embora 

tenhamos muito para dizer sobre o passado, como deve calcular. Temos para 

dizer, nomeadamente, que é inconcebível que tenha sido construída uma 

entrada na A1, em São João da Talha, e que não tenha sido construída uma 

saída na A1, em simultâneo, em São João da Talha. Isso não é, seguramente, 

responsabilidade de nenhum Executivo Municipal, mas sim da 

responsabilidade de quem governava o país e tomou essas opções, à data. 

Essa opção prejudicou e continua a prejudicar muitas centenas de milhares de 

pessoas, tanto do concelho de Loures, como do concelho de Vila Franca de 

Xira.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para nós, é mais ou menos evidente que o Partido Socialista, que esteve em 

várias ocasiões em maioria, tanto no Governo, como na Câmara Municipal, 

podia ter tomado a iniciativa de resolver este problema, e não o fez. Houve 

doze anos de governação do Partido Socialista em que esta situação podia ter 

sido resolvida e não foi, mas tomou uma outra opção, que foi fazer um 

protocolo, à pressa, nas vésperas das eleições de dois mil e treze, para dizer 

que naquela altura é que era e que ia, finalmente, resolver-se o problema que 

não tinha sido resolvido nos doze anos anteriores. Mas isto é passado, 

queremos é contribuir para a resolução no futuro e para a solução do problema. 

Foi isso que a Coligação Democrática Unitária fez, durante os oito anos em que 

esteve à frente dos destinos do Município. Finalmente começámos a fazer 

estudos, que não existiam, porque não basta assinar protocolos em que uma 

Junta de Freguesia se comprometia a fazer o projeto para a saída da A1 em 

São João da Talha, que é uma situação deveras interessante e inédita no país. 

Ou seja, a Brisa não o quis fazer, mas a Junta de Freguesia ia fazê-lo.  -----------  

Portanto, a Câmara Municipal pegou no processo na gestão da Coligação 

Democrática Unitária, contratou técnicos habilitados para o efeito, desenvolveu 

os estudos e projetos necessários, os estudos prévios, levou-os à apreciação 

das diferentes entidades, foram chumbados e levantado todo o tipo de 

dificuldades, voltaram para trás, voltaram-se a fazer e a apresentar. Hoje, o 

Município e o senhor Presidente que se orgulha tanto do que fez num ano, não 

pode esquecer e não pode deitar para o caixote do lixo aquilo que foi o trabalho 
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que o Executivo anterior fez ao nível dos estudos e projetos, porque sem esses 

estudos e projetos, obviamente, que não havia nada para trazer, hoje, a esta 

Câmara Municipal. Portanto, escusam de fazer acreditar os munícipes mais 

incautos que há uma qualquer varinha de condão que faz com que o Partido 

Socialista, ao chegar, tenha resolvido um problema que esteve décadas sem 

resolução.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, é preciso dizer as coisas com verdade e é preciso, sobretudo, 

continuar a olhar para o futuro. Mas o futuro preocupa-nos e o senhor Vereador 

Tiago Matias já aqui colocou algumas das preocupações. Preocupa-nos, desde 

logo, a questão dos custos, quanto é que esta obra vai custar e se há recursos 

para a levar a cabo. O senhor Presidente disse que faziam tudo. Ainda bem, 

isso significa que a Câmara Municipal vai assumir na integralidade os custos 

associados à saída da A1. -----------------------------------------------------------------------  

Na nossa opinião deviam ter sido envolvidas outras entidades, nomeadamente, 

a Brisa, a Administração Central e alguns agentes económicos que vão 

beneficiar diretamente de uma acessibilidade que até agora não tinham para 

conseguirem fazer chegar pessoas e mercadorias às suas instalações, mas 

não foi essa a opção do Executivo. Devo dizer que também não é esse o tema 

da nossa conversa, porque se o executivo Municipal entende que há recursos 

que nos permitem sustentar sozinhos esta obra, ótimo.  --------------------------------  

Aquilo que queremos saber, para além dos custos, quando é que isto vaio 

acontecer. O senhor Presidente referiu que iam lançar a obra no próximo ano, 

mas deve ter um horizonte qualquer para poder ser concretizada. É daqui a 

dois, ou a três anos? Sobre isto não houve nenhuma resposta.  ---------------------  

Temos aqui um protocolo que, naturalmente, é um momento importante para a 

resolução de um problema para o qual procurámos, também, contribuir no 

passado e teremos, dentro de momentos, oportunidade de demonstrar qual é o 

nosso sentido de voto. Contudo não podemos esquecer que há outros 

assuntos que não são de somenos importância. Assim, para não estarmos, de 

novo, perante o anúncio que foi feito antes das eleições de dois mil e treze, que 

é: “agora é que vai ser”, era bom que questões como o custo e o tempo de 

execução desta obra estivessem mais claros neste protocolo, e não estão. Os 

munícipes e todos nós ficaríamos mais tranquilos, porque a obra ia acontecer 
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num determinado momento e que havia recursos para isso. Mas, infelizmente, 

o momento não é de grandes certezas em relação ao futuro. Não foi essa a 

opção, muito bem. Quem tem a responsabilidade de governar é o Partido 

Socialista, quem teve a maioria nas últimas eleições autárquicas foi o Partido 

Socialista e é quem tem a responsabilidade de concretizar este projeto, que é 

tão importante para o concelho de Loures e que teve, no passado, tantas falsas 

partidas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, estava tudo a 

correr bem, mas faltava a calúnia e a insinuação da sua parte e nas suas 

palavras. Não admito que o senhor diga que o trabalho que a Coligação 

Democrática Unitária fez, este Executivo em particular, criou entraves e 

complicações. Não lhe admito. Se o senhor tiver coragem peça, no seu 

pelouro, todo o trabalho que foi feito sobre esta matéria e distribua-o aos 

Vereadores. Todos os documentos que estão associados a esta proposta, 

nomeadamente, peças desenhadas, estudos de viabilidade e estudos de 

tráfego que deram muito trabalho aos nossos técnicos e que foram feitos por 

este Executivo. Demorou muito tempo? Sim, demorou, porque foram trabalhos 

altamente complexos e técnicos. Mas não lhe admito que diga que pusemos 

entraves e complicações. É capaz de me dizer onde é que elas ficaram? São 

calúnias.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O trabalho que fizemos e o trabalho dos nossos técnicos tem um valor 

incalculável que os senhores estão a aproveitar, e ainda bem, porque se esses 

estudos não estivessem feitos a Brisa não autorizava esta saída. Não é chegar, 

como o senhor Presidente diz, como um paladino, e resolveu tudo, porque a 

solução técnica estava resolvida senhor Presidente. Demorou muito tempo? 

Sim, demorou, porque são estudos complexos. Agora, não venha dizer que 

resolveu e que a Coligação Democrática Unitária criou entraves e 

complicações. Isso não lhe admito, tem de ser claro e dizer onde é que 

existiram.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão do privado, não percebi bem o que disse o senhor Vereador 

Bruno Nunes. O senhor Vereador gosta de dizer umas piadinhas e já na última 

reunião de Câmara quando se falou dos transportes se referiu ao privado. Se 
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para si quando toca a arrecadar receita o privado é o primeiro da linha, quando 

toca a contribuir porque o privado é beneficiado, o agente económico é 

beneficiado, consideramos que também deve comparticipar. Para si faz-lhe 

uma grande confusão? A nós não, porque sai diretamente beneficiado. Já 

percebemos qual é a sua mentalidade, porque quando toca a arrecadar receita 

o privado vem na linha da frente, quando toca a contribuir, porque é 

diretamente beneficiado, o senhor esquece. Já percebemos isso senhor 

Vereador.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar, senhor Presidente eu não queria ter feito esta intervenção 

porque o que nos interessa, efetivamente, é o futuro. Volto a dizer que é uma 

opção dos senhores não envolverem o Governo, o Instituto Superior Técnico e 

os agentes económicos que são diretamente beneficiados. Mas muito bem, 

vamos para a frente e verá qual é o nosso voto. Mas em sede de orçamento 

municipal vamos ver quais são as prioridades que tem para este processo. Isso 

é que queremos ver.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO SILVA COSTA: Senhor Presidente, apenas 

para nos congratular a todos por esta ligação à A1. Como morador na 

Bobadela dou o testemunho vivo do que representa esta ligação, não só para a 

Bobadela, como para São João da talha.  --------------------------------------------------  

Do ponto de vista político gostaria de dizer que há várias décadas, aliás, três 

mandatos, que na Assembleia de Freguesia sempre nos pautámos por 

defender muito fortemente esta ligação à A1, esta era a nossa grande 

bandeira, apoiados pelo Partido Socialista. Portanto, finalmente, ver uma luz ao 

fundo do túnel para esta ligação, penso que estamos todos de parabéns. 

Ficarei muito grato, e toda a população residente nesta zona ganha muito com 

o sucesso que este processo venha a ter.  -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, em relação à 

questão do privado, o senhor Vereador Tiago Matias com as responsabilidades 

que tem enquanto Vereador, a partir do momento em que insinua que uma 

obra pública está a ser feita para benefício de um privado, isso é crime.  ---------  
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Mas repare, eu nem sequer vou perder tempo com isto, porque os senhores 

podem dar a volta que derem à conversa que acabam sempre com a história 

do Pingo Doce. Isso já enerva. Eu nem sequer estou a falar em arrecadar 

receitas, mas sabe que por acaso, na zona do prior Velho, os licenciamentos 

que aconteceram que prejudicaram gravemente a economia local e o comércio 

local no mandato anterior, para colocarem grandes superfícies, foram vocês 

que os aprovaram. Não sei se na altura foi o Pingo Doce, ou o Intermarché.  ----  

Mas em relação às piadinhas, não são piadinhas, porque em dois mil e 

dezasseis esta obra tinha uma estimativa de custo de um milhão e seiscentos 

mil euros, é a notícia de sete de junho de dois mil e dezasseis com Bernardino 

Soares, não sei se é o seu Presidente, mas foi Presidente desta Câmara. Na 

altura o senhor ainda não era Vereador, mas já muita gente da sua bancada cá 

estava, e os senhores garantiam que agora, em dois mil e dezasseis, é que ia 

ser feito. O que devia ser feito, de forma responsável, quando a obra terminar, 

era achar-se a diferença entre um milhão e seiscentos mil euros e os três ou 

quatro milhões de euros e responsabilizá-los por não terem feito a obra.  ---------  

A obra não foi feita e a única coisa que pedi foi: ponto número um, o Chega é 

favorável, como qualquer pessoa de bom senso e acredito que vocês também, 

à saída da A1. No entanto, as reservas que temos é que queremos ver os 

estudos, e penso que neste ponto estávamos de acordo, porque sei 

perfeitamente, e era aí que o senhor devia ter batido, mas eu não tenho que lhe 

ensinar nada porque o senhor sabe muito mais disto do que eu, está cá há 

muitos anos. Aliás, nota-se pelo estado do Município os anos que os senhores 

cá estiveram. Dá para perceber a quantidade de anos que cá estão. Portanto, 

aquilo que os senhores deviam ter feito, uma vez que em dois mil e dezasseis 

Bernardino Soares disse que tinha dois estudos, é pegar nesses estudos, 

compararem-nos com estes e, se fomos prejudicados pela Brisa, vamos 

responsabilizar quem tem responsabilidade no aumento do custo da obra.  ------  

Eu venho aqui tratar de assuntos sérios e pelo meio posso ter um tom mais 

jocoso, ou menos jocoso, em relação a determinados assuntos, mas eu estou a 

tratar de assuntos sérios. Agora, no orçamento do próximo ano, quando 

verificar quanto é que vai custar a obra vou-lhe dizer, na cara, que a diferença 
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entre um milhão e seiscentos mil euros e aquilo que vai custar a obra é da 

responsabilidade dessa bancada.  ------------------------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: O senhor Vereador Paulo Piteira 

começa sempre as intervenções a dizer “não vamos falar do passado, mas não 

falando do passado, passou-se isto, e isto, e isto …”. Mas, quero dizer-lhe, que 

é da responsabilidade de todos o facto da obra não tenha sido construída 

quando foi prometida e alavancada em mil novecentos e noventa e sete. Não 

sei se se recorda mas a saída da A1, em São João da Talha, foi construída em 

mil novecentos e noventa e sete com o pretexto de que esta seria construída 

nesta altura e que, imediatamente a seguir à Expo, seria construída a saída no 

sentido de Lisboa/Vila Franca. Foi isto.  -----------------------------------------------------  

Recorrendo àquilo que disse o senhor Vereador, nessa fase a responsabilidade 

era do Governo, quem era o Primeiro Ministro? Entretanto, dito também pelo 

senhor Vereador, o Partido Socialista ganha a Câmara Municipal, está em 

funções doze anos e também não resolve, mas neste caso a responsabilidade 

já não era do Governo, mas sim do Município. Curiosamente, essa 

responsabilidade passa novamente para o Governo quando o Partido 

Comunista Português ganha a Câmara Municipal. Quer dizer, dependendo do 

Partido Comunista Português estar ou não na Câmara a responsabilidade para 

resolver um problema está ou na Câmara, ou no Governo. ----------------------------  

De acordo com aquilo que referiu o senhor Presidente, como não poderia 

deixar de ser, nós fomos eleitos para resolver os problemas da população. O 

nosso compromisso foi para resolver o problema daquela malha da população, 

e o compromisso firmado em campanha foi o de fazermos todos os possíveis 

para que a saída da A1 fosse uma realidade, independentemente de quem tem 

a responsabilidade formal de pagar a construção daquela obra. Podemos não 

concordar com a forma, podíamos concordar em fazer um peditório junto do 

Pingo Doce, junto do Instituto Superior Técnico e de outras entidades que vão 

beneficiar, naturalmente, com a saída, mas quem vai beneficiar, efetivamente, 

com aquela construção é aquela população. Não tenho dúvidas nenhumas 

sobre isto. --------------------------------------------------------------------------------------------   
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Portanto, aquilo que se quer e aquilo que se deseja é que o projeto seja 

executado e o protocolo seja cumprido, quer este quer o protocolo com o 

Instituto Superior Técnico. O Protocolo com o Instituto Superior Técnico é 

apenas uma cedência, à priori, e uma disponibilização dos terrenos onde se 

prevê que seja a passagem do canal, mas não estamos a querer dizer com 

isto, nem nunca foi esse o conceito, que ninguém trabalhou para esta solução. 

Mas a questão não é quem trabalhou, ou não, para esta solução. Como foi dito 

estava tudo fechado em dois mil e dezasseis, o que é que aconteceu? O 

projeto já estava desenhado quando foi alavancado pela primeira vez, sei que 

foi em dois mil e dezasseis porque ainda estava na Junta de Freguesia quando 

recebi o primeiro esquiço de um projeto para a saída da A1 que ia dar à 

rotunda. Portanto, foi nessa altura que o recebi. Questiono: o tempo parou de 

dois mil e dezasseis a dois mil e vinte e dois? Naturalmente que não, mas, de 

facto, o passo decisivo para assumir aquela infraestrutura foi o Município ter 

dito que assumia o custo daquela obra. Caso contrário, indo por aquilo que era 

feito anteriormente, ainda estávamos a decidir, a delinear projetos e a saber 

quem é que ia custear uma obra, que é essencial para o desenvolvimento 

daquela zona do concelho.  ---------------------------------------------------------------------       

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, ainda a 

propósito deste assunto creio que todos temos a consciência que estamos a 

falar da saída de uma infraestrutura rodoviária nacional, de primeiro nível. Ora, 

não é vulgar, nem comum, que sejam as autarquias locais a tratar das 

infraestruturas rodoviárias de primeiro nível. Portanto, estamos perante uma 

situação que é completamente anómala, porque não costumam ser as 

Câmaras Municipais a construir autoestradas, ou a fazer ramos de ligação de 

saída, ou entrada, em autoestradas.  ---------------------------------------------------------  

É uma situação verdadeiramente anómala, porque resulta de uma política que 

desde há décadas vem sendo seguida pela Administração Central, que é pôr 

ao colo dos Municípios um conjunto de responsabilidades em relação às 

infraestruturas rodoviárias que, em primeira análise, são suas. Ainda há pouco 

tivemos ocasião de conversar e deliberar sobre a mutação dominial da Estrada 

Nacional Oito que, uma vez mais, o Município é convidado a assumir, para 
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conseguir assim criar condições para que faça uma outra infraestrutura da 

Administração Central, que é a infraestrutura de Transportes Metropolitano. -----  

Ora, o que desde há muito tempo vimos dizendo é que há responsabilidades 

na administração pública portuguesa que estão consagradas 

constitucionalmente e na lei. Aquilo que acontece é que, em muitos casos, a 

ausência de resposta por parte da Administração Central, a completa omissão 

das suas responsabilidades, o “assobiar” para o lado perante os problemas de 

milhares e por vezes milhões de pessoas, leva a uma assunção por parte dos 

Municípios de responsabilidades que não suas para a execução de obras que 

são essenciais para a qualidade de vida das populações. É essa sensibilidade 

que este Município vem procurando criar na Administração Central, desde há 

muitas décadas, como o senhor Vereador há pouco dizia, porque desde o início 

da Expo’98 que se fala que devia existir da A1 uma entrada e uma saída em 

São João da Talha. Isso que era lógico e fazia sentido para as pessoas. Mas 

não foi isso que sucessivos Governos de dois Partidos, por vezes misturados 

com o CDS, quiseram fazer. Portanto, tem havido o empurrar para o lado das 

Autarquias Locais um assunto que não devia ser da sua responsabilidade. ------  

A questão aqui não é dizer que a responsabilidade é destes ou daqueles, que 

tanto faz, porque no fundo o que é preciso é resolver os problemas das 

pessoas. Aparentemente isto podia ser assim, o problema é que isto não é tão 

simples. Ou seja, as Autarquias Locais ao assumir determinado tipo de 

responsabilidades, estamos a criar condições para que outras 

responsabilidades que as Autarquias Locais têm objetivamente que levar a 

cabo e que desempenhar, acabem por não ter recursos financeiros suficientes. 

Isto acontece muitas vezes na nossa vida. Aliás, estamos a poucas semanas 

de discutir o orçamento municipal e iremos voltar a discutir a falta de recursos 

para dar resposta a um conjunto de problemas que é preciso resolver, porque, 

obviamente, estamos a gastar verbas em áreas que não são da nossa 

responsabilidade, são da responsabilidade da Administração central. Este é, 

claramente, um projeto neste sentido.  -------------------------------------------------------  

Dito isto gostaria de dizer o seguinte: também a Coligação Democrática 

Unitária teve a sensibilidade suficiente para perceber que este é um problema, 

independentemente da questão assunção da responsabilidade ser de outros, 
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que temos de ajudar a resolver. Era nessa senda que vínhamos trabalhando, 

como o senhor Vereador Tiago Matias já teve ocasião de dizer. Portanto, os 

projetos que hoje existem, e aqueles que foram chumbados anteriormente, 

foram todos desenvolvidos pela Administração Municipal, que tinha como 

perspetiva participar na solução financeira para a construção desta importante 

infraestrutura rodoviária. Também assumimos que tinha de ser assim, para 

resolver um problema que é das pessoas. Contudo, não nos esquecemos que 

a responsabilidade fundamental é de outros, que têm aqui com uma 

participação de zero. Ou seja, a Administração Central não dá um cêntimo para 

esta matéria, há uma concessionária da autoestrada que diz que vai fazer a 

fiscalização e não mais do que isso, e tudo o resto é colocado ao colo da 

Autarquia Local.  -----------------------------------------------------------------------------------  

A preocupação que os Vereadores aqui trouxeram não é se a obra é 

necessária. A obra é muito necessária, estamos de acordo que ela se faça e 

achamos que o Município deve participar. A questão é quanto é que isto vai 

custar ao erário municipal, onde é que estão os outros que têm 

responsabilidades no domínio da Administração Central e, também, os agentes 

económicos que, na nossa opinião, deviam ter sido envolvidos como o senhor 

Vereador referiu. Não é para os agentes económicos fazerem a obra que devia 

ser o Estado a fazer, porque a infraestrutura rodoviária de primeiro nível é uma 

responsabilidade do Estado, em que outros podem ter alguma 

comparticipação. No entanto, a atual administração municipal entendeu que 

tinha dinheiro para toda a obra. É uma opção. Não seria a nossa, mas é a 

vossa e respeitamos. Mas cá estaremos para discutir quando vier o orçamento 

municipal a esta Câmara para saber, afinal, que recursos existem, ou não, e 

onde é que foram afetos. É a política. É isto que é a política, decidir a cada 

momento sobre a afetação dos recursos que existem para resolver os 

problemas concretos das pessoas. Naturalmente que, desse ponto de vista, 

temos divergências de opinião profundas.  -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, ouvi com 

atenção a intervenção do senhor Vereador Nuno Dias e quero dizer que o 

senhor Vereador já cá está há algum tempo, pelo menos há um ano, e já vai 
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percebendo o trabalho que os processos dão, nomeadamente, os urbanísticos 

e outros. No entanto, acho que é de uma falta de honestidade política vir dizer 

que desde dois mil e dezasseis até dois mil e vinte e dois nada foi feito. Senhor 

Vereador, se o senhor Presidente concordar faça favor de distribuir o 

memorando de todos os passos que este processo teve, e veja se o Executivo 

esteve parado durante esse período. Acha mesmo que esteve parado?  ----------  

Agora, podem dizer foram os senhores que resolveram e que este processo 

esteve parado desde dois mil e dezasseis, mas este processo teve um caminho 

e se o senhor Vereador Bruno Nunes quiser discutir os valores de forma séria, 

os custos associados e o que foi dito em cada momento, teremos essa 

discussão, mas de forma séria.  ---------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador vem com conversas de que é crime, quando é claro que 

esta obra beneficia a população daquela zona do nosso concelho, como se 

estivesse aqui a fazer uma relação direta. É muito mau e muito “poucochinho”. 

Penso que é inequívoco para todos os que aqui estamos que esta obra 

beneficia, de forma concreta, a população da Bobadela e daquelas Freguesias. 

Como em todos os processos, nomeadamente urbanísticos, em que os 

principais beneficiados das operações têm responsabilidades diretas nos 

encargos daquelas infraestruturas, este agente económico e o Instituto 

Superior Técnico têm responsabilidades diretas sobre esta obra.  -------------------  

Mas não nos desviemos do assunto. Portanto, este executivo assumiu que não 

queria perder tempo, porque achava que se perdia tempo falando sobre isto, 

muito bem. Ainda bem que assim é. Não seria a nossa opção, porque 

infelizmente não nos parece que o nosso Município seja abastado, mas na 

discussão do Orçamento veremos.  -----------------------------------------------------------      

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, peço que seja 

feita a extração das declarações iniciais do senhor Vereador para fins judiciais. 

Estamos num local onde as afirmações têm responsabilidade jurídica, e o 

senhor Vereador disse que a obra estava a ser feita para benefício do Pingo 

Doce. Portanto, vai ter que responder por tal.  ---------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, apenas para 

dar o exemplo da Câmara Municipal de Mafra, porque penso que é um bom 

exemplo, que iniciou a A21 com custos próprios, em dois mil e cinco. São 

opções. Mas, depois disso, vejam o desenvolvimento que teve o território de 

Mafra despois dessa opção. --------------------------------------------------------------------  

Este Executivo do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e nós 

enquanto Partido Social Democrata, tínhamos no nosso programa eleitoral a 

saída da A1. Portanto, estamos a comprometer-nos com o que tínhamos no 

nosso programa, como tinha o Partido Socialista. Portanto, são opções, e estas 

opções fazem com que o nosso Município se possa desenvolver. Perante isto, 

e perante esta discussão que é uma perda de tempo, onde se fiz tudo e mais 

alguma coisa e que exprimido não dá nada, penso que temos de dar os bons 

exemplos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Volto a repetir que a Câmara Municipal de Mafra, em dois mil e cinco, iniciou a 

A21 com capitais próprios, avançou e vejam o desenvolvimento que teve o 

Município.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, parabéns a este Executivo por tomar esta iniciativa.  -----------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, para 

percebermos as opções políticas de cada um dos Partidos e o que isso 

interfere, de facto, com a vida das pessoas pedia, se possível, tendo em conta 

as declarações do senhor Presidente à data, Bernardino Soares, que dizia que 

a obra estava estimada num milhão e seiscentos mil euros, podem dizer que é 

populismo e uma questão de opção, mas faço um requerimento à Câmara para 

saber quanto é que foi gasto na totalidade em avenças políticas, no ano de dois 

mil e dezasseis e dois mil e dezassete, tendo em conta que a obra poderia 

demorar dois anos.  -------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA:  Senhor Vereador, o que é uma 

avença política?  -----------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Vereador Nelson Batista, 

quanto à opção política, penso que todos nós tínhamos no nosso programa, 

não sei se o Chega tinha, mas todos nós tínhamos essa opção.  --------------------  

Quanto ao desenvolvimento que a A1 terá, não temos qualquer dúvida sobre o 

seu benefício. A questão é que quando chegarmos ao orçamento, e quando 

perguntarem à bancada do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, 

no âmbito dos seus pelouros, se vão concretizar o posto de turismo, as obras 

de reabilitação do Museu da Fábrica da Cerâmica e todas as obras que 

sabemos que são carências efetivas e motor de desenvolvimento, como é o 

posto de turismo no centro de Loures, vão ter que se fazer opções. É nessa 

medida que achamos que foram por um caminho mais fácil. Mas, depois, na 

discussão do orçamento, as verbas não vão chegar para outras decisões que 

seriam importantes para o nosso Município, porque o dinheiro não vai chegar. -  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Este é um passo importantíssimo, 

mas, de facto, a grande diferença que houve, quanto ao que existe agora e que 

existia no passado, o senhor Vereador Tiago Matias foi claro e toda a bancada 

da Coligação Democrática Unitária foi clara. Portanto, esta obra é da 

competência da Administração Central, mas este Executivo Municipal, neste 

caso do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, desde o início 

dissemos que queríamos fazer parte da solução dos problemas que envolvem 

a população do concelho de Loures.  ---------------------------------------------------------  

Referi na minha campanha, está claro, que iríamos substituir-nos ao Governo 

em muito do investimento que ia ser feito no concelho, porque era necessário e 

andamos há anos à espera. Depois, com a ameaça de que “cá estaremos em 

sede de orçamento para analisar o que vai ser feito”. Muito bem, cá estaremos. 

São opções. Os senhores tiveram as vossas durante oito anos, ao fim desse 

tempo a população decidiu e agora nós temos as nossas. Daqui a três anos a 

população voltará a decidir. É assim que se faz na política e em democracia.  --  

Os senhores tiveram as vossas opções em oito anos de gestão, sempre 

empurrando, com cartazes de que era uma competência do Governo. Agora a 

população decidiu de maneira diferente e estamos a fazer diferente.  --------------  
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Portanto, a diferença é este investimento necessário para aquelas dezenas de 

milhares de pessoas que ali vivem, ao invés de andarmos mais uns quantos 

anos a empurrar esta responsabilidade para o Governo, para o Pingo Doce, 

para o Instituto Superior Técnico e para o Intermanché. Este Executivo optou 

por assumir as custas em vez de andarmos mais uns anos a dizer que é da 

competência do Governo.  -----------------------------------------------------------------------  

Posso informar que tive uma reunião com o senhor Ministro das infraestruturas, 

antes de se iniciar este processo, e assumi. Tive uma reunião com o senhor 

Presidente da Brisa e assumi. Reuni com o Presidente do Instituto Superior 

Técnico e assumi. Em sede de orçamento teremos oportunidade para discutir 

as opções que tomámos, que são claras.   -------------------------------------------------  

Como disse o senhor Vereador Paulo Piteira numa reunião a que assisti era o 

senhor Vice-Presidente e eu Presidente da Assembleia Municipal, na altura 

referiu “era só o que faltava, quem gere a Câmara é a Coligação Democrática 

Unitária, as opções são da Coligação Democrática Unitária”. Neste momento, a 

gestão municipal é do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, as 

opções são nossas e são claras, que são resolver o problema das pessoas. ----  

Quando este problema se arrasta há demasiados anos, com transtornos na 

população como este tem causado, penso que acima de tudo, com mais Pingo 

Doce, ou menos Pingo Doce, o beneficiário é sempre a população. Assim, cá 

estamos nós para assumir esta postura diferente relativamente à Coligação 

Democrática Unitária. Sim, vamos assumir a totalidade das custas deste 

processo.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Bruno Nunes, os serviços farão chegar o estudo do traçado 

que solicitou. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 693/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 
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MINUTA DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE LOURES E O INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO ------------------  

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

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

A. O Instituto Superior Técnico (IST) é legitimo proprietário do prédio 

denominado por Quinta dos Remédios localizado na Bobadela, União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela; -------------  

B. A CML e o IST celebraram um protocolo de colaboração e um contrato para 

planeamento, através dos quais se estabeleceram as bases orientadoras da 

futura utilização da Quinta dos Remédios, que integra o património 

imobiliário do IST - Pólo de Loures. O Plano de Pormenor da Quinta dos 

Remédios encontra-se em fase de elaboração; ----------------------------------------  

C. A sua localização fica na proximidade de importantes infraestruturas viária e 

ferroviária, designadamente a poente a autoestrada A1, a nascente a IC2 e 

da linha do Caminho-de-ferro; --------------------------------------------------------------  

D. Os termos de referência impõem que o PP em desenvolvimento promova a 

acessibilidade necessária, articulando-se com a rede viária existente e com 

o ramo de saída da A1, prevista para o extremo norte/poente da sua área 

conforme proposta no PDM. Esta articulação pressupõe a execução de uma 

via de ligação à entre o nó da A1 e a EN10; --------------------------------------------  

E. O Município e o IST acordaram em assinar um memorando de entendimento 

onde este dá autorização ao município para a utilização do prédio em 

questão, para a elaboração do projeto e execução da via de ligação entre o 

nó da A1 e a EN10; ----------------------------------------------------------------------------   

F. Os objetivos e princípios subjacentes a esta autorização são os vertidos na 

minuta de Memorando de Entendimento, anexa ao documento 

E/149731/2022; ---------------------------------------------------------------------------------  

G. O conteúdo da informação dos serviços e despacho da Sr.ª Diretora do 

Departamento do DPU propõem a aprovação da minuta de Protocolo 

(registo informático n.º E/149731/2022); -------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das atribuições previstas nas alíneas 

n), do n.º 2, do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013): ----------------------------  
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Aprovar a minuta de Memorando de Entendimento a celebrar entre o Município 

de Loures e o Instituto Superior Técnico, conforme proposta contida no 

documento E/149731/2022 e respetivos anexos. (…)” ----------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

--- Eram onze horas e cinquenta e oito minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às doze horas e dezoito minutos.  ----------  

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

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

PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 694/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS 

NO ÂMBITO DO DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS 

RURAIS (DECIR) 2022 ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

A.  Por comunicação da ANEPC, foi o Município de Loures informado da 

decisão de reforçar o dispositivo existente no Concelho no período 

compreendido entre 08 a 10 de julho, em estado de alerta, de 11 a 17 de 

julho, referente à ativação do plano de contingência e de 18 a 21 julho, em 

estado de alerta, garantindo desta forma a capacidade de resposta na área 

territorial do município; ------------------------------------------------------------------------  

B. O reforço do dispositivo compreendeu 2 ELAC (equipa logística de apoio ao 

combate) nos Corpos de Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela e do 

Zambujal; -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. Foi deliberado na 21ª reunião Ordinária da Câmara, de 2022.07.20 (proposta 

de deliberação 465/2022), atribuir uma verba como complemento de refeição 

durante as fases do dispositivo, às equipas de ECIN e ELAC, pelo que se 

deve considerar atribuir idêntico subsídio para as equipas que garantiram o 

reforço de meios; -------------------------------------------------------------------------------  
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D. No orçamento do município, para o ano de 2022, está prevista uma dotação 

orçamental para o apoio logístico a estas equipas, na rúbrica 12.01 / 

04.07.01.02, ação do plano 2011 A 40. --------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º, 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro 

de 414,00€ (quatrocentos e catorze euros), a ser transferido de uma única vez 

para as Associações de Bombeiros, de acordo com os valores refletidos no 

quadro seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------  
Corpo de Bombeiros Total 

Moscavide e Portela 216,00€ 
Zambujal 198,00€ 

Total 414,00€ 

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO 

POR SER PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SACAVÉM ---------------------------------------------  

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

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

PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 695/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ZAMBUJAL, NO ÂMBITO DO 

FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGIA DO CABEÇO DE MONTACHIQUE -  

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

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

A. Para garantir uma contínua vigilância na área do Concelho durante a época 

mais crítica de incêndios rurais, período compreendido entre 2022JUL01 e 

2022SET30 e a que corresponde o nível IV de empenhamento do 

Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), torna-se 

necessário assegurar o funcionamento da rede de vigilância, estruturada 

com base num posto de vigia; --------------------------------------------------------------  
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B. Em Cabeço de Montachique existe um posto de vigia, equipamento da 

Câmara Municipal de Loures, o qual se encontra integrado na rede nacional 

de postos de vigia com a referência “Apolo 11.07”; -----------------------------------  

C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio consagra, como 

uma das suas componentes, a rede de vigilância enquanto elemento da 

estratégia para a deteção precoce de incêndio em áreas florestadas; ----------  

D. O posto de vigia, para cumprir a sua missão, requer presença humana 

permanente durante o período de atividade, nomeadamente com pessoas 

que detenham conhecimento no domínio dos fogos rurais;-------------------------  

E. Os corpos de bombeiros do concelho, têm nos seus quadros, pessoas com 

qualificação na área e disponibilidade para garantir o seu funcionamento, a 

exemplo de anos anteriores; ----------------------------------------------------------------  

F. Por proposta em tempo apresentada pelo Secretariado das Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho, foi solicitado a 

disponibilidade da Câmara para atribuir uma comparticipação extra de forma 

a atenuar os encargos com as deslocações de ida e volta dos bombeiros em 

serviço no Posto de Vigia; --------------------------------------------------------------------  

G. O valor do subsídio a considerar tem por base o valor por quilómetro 

praticado pelo Serviço Nacional de Saúde para o transporte de doentes não 

urgentes, ou seja 0,51€, referência que se mantém para o corrente ano; ------  

H. As distâncias a considerar para o efeito foram medidas entre o quartel de 

cada Corpo de Bombeiros e o Posto de Vigia, por recurso a ferramenta do 

Google, apurando-se as seguintes: Bucelas 16Km, Camarate 33Km, 

Fanhões 10Km, Loures 20Km, Moscavide 40Km, Sacavém 44Km, Zambujal 

24Km; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

I.  Uma vez que a contabilização do valor final está dependente da origem dos 

bombeiros em cada turno, das eventuais trocas que sempre acontecem e da 

forma de deslocação (pela corporação ou em veículo próprio), só agora foi 

possível ter o valor total apurado, ou seja, um encargo de 3.804,90€ com as 

deslocações; -------------------------------------------------------------------------------------  

J. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal se tem 

disponibilizado ao longo dos anos para agilizar o procedimento de 

transferência dos valores correspondentes a cada Associação em função 
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dos serviços efetivos que cada bombeiro garante, o que efetivamente faz 

após o encerramento de cada mês e com base na receção do mapa enviado 

pelo SMPC;  --------------------------------------------------------------------------------------  

K. No orçamento do município, para o ano de 2022, está prevista uma dotação 

orçamental para o funcionamento do posto de vigia, na rúbrica 12.01 / 

04.07.01.02, ação do plano 2011 A 39. --------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor, 

aprovar o apoio financeiro de 3.804,90€ (três mil, oitocentos e quatro euros e 

noventa cêntimos) para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

do Zambujal, com o NIF 501 343 393, a ser transferido de uma única vez. (…)”  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 696/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARIA KEIL -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito da Abertura do Ano Letivo 2022/2023 e na perspetiva de um bom 

acolhimento dos participantes na Cerimónia de Homenagem aos Docentes e 

Não Docentes Aposentados, bem como da Assinatura dos Acordos de 

Escola Tempo Inteiro, foi solicitado apoio aos alunos e professores do curso 

profissional de restauração do Agrupamento de Escolas Maria Keil para 

execução do catering; -------------------------------------------------------------------------  

B. Apesar de a colaboração constituir uma importante oportunidade de dar 

visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos alunos, a mesma representa uma 

despesa significativa para a entidade escolar. -----------------------------------------  

Tenho a honra de propor que: ------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro e na alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º e nas alíneas r) 

e u) do n.º 1 do artigo 33.º, todas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, aprovar a transferência de 1.800,00€ (mil e 

oitocentos euros) ao Agrupamento de Escolas Maria Keil. (…)” ----------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 697/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE À 

ESCOLA ARTISTICA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL, NO 

ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DOIS CONCERTOS FINAIS -------------------------  

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

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

A. A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional solicitou a cedência 

do Pavilhão Paz e Amizade para a realização dos dois concertos finais 

(Pólos de Loures, Amadora e Seixal e Sede), realizados nos dias 15 e 16 de 

junho; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Mediante informação do DCDJS, a utilização deste espaço físico na 

realização destes dois eventos, nas datas mencionadas, representa um 

pagamento de tarifas de 1.744,56€ (mil setecentos e quarenta e quatro 

euros e cinquenta e seis cêntimos) + Iva. -----------------------------------------------  

C. A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional solicitou a isenção 

de pagamento pela utilização supra indicada. ------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto pela alínea u) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, delibere aprovar a isenção do pagamento da tarifa 

correspondente à utilização do Pavilhão Paz e Amizade, pela Escola Artística 



 

                                                                                                                                            

74/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

de Música do Conservatório Nacional, no valor de 1.744,56€ (mil setecentos e 

quarenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos). (…)” ---------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 698/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES E A POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ------------------------------------  

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

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

A. A Câmara Municipal tem vindo a desenvolver uma estratégia de combate à 

violência doméstica, com destaque para a criação e funcionamento, desde 

2010, do Espaço – Vida – Centro de Atendimento à Vitima do Concelho de 

Loures (EV) que atua ao nível do atendimento, da proteção das vítimas, da 

prevenção, da informação e da comunicação da referida problemática à 

comunidade; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. No desenvolvimento da referida estratégia, torna-se muito importante o 

aprofundamento do campo de ação daquele Espaço, apetrechando-o das 

valências policiais, por forma a garantir, num domínio que carece de especial 

cuidado e sensibilidade, uma resposta integrada; -------------------------------------  

C. As Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV), integram a Polícia de 

Segurança Pública que têm por missão, entre outras, acolher e acompanhar 

as vítimas de ilícitos criminais onde se inserem os crimes de violência 

doméstica; ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. No sentido de desenvolver uma estratégia de apoio a vitimas, a Câmara 

Municipal de Loures, em articulação com a Policia de Segurança Pública, 

pretende criar um serviço integrado, com funcionamento nas 24 horas, todos 

os dias do ano e, atendendo às especificidades deste tipo de crime, 

garantindo a privacidade, o conforto e a segurança às vítimas de Violência 

Doméstica, dando uma resposta adequada. --------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que, de acordo com o artigo 33.º n.º 1 alínea r) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e dos artigos 55.º e 61.º n.º 1 da Lei n.º 112/2009, de 16 de 

setembro, ambos na redação atualmente em vigor, a Câmara Municipal aprove 

a celebração do Protocolo de Cooperação entre o Município e a Polícia de 

Segurança Pública que se anexa à presente proposta da qual faz parte 

integrante para os devidos efeitos legais. (…)” --------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

A VEREADORA, SENHORA FERNANDA SANTOS: Senhor Presidente, 

queremos congratular-nos com este protocolo que vem dar resposta a algo 

necessário neste espaço, que faz um trabalho insubstituível e de alta qualidade 

no acompanhamento das vítimas de violência doméstica. No entanto, 

gostaríamos de dar nota de uma questão que é a seguinte: para além da 

Polícia de Segurança Pública, não vislumbramos que outros apoios possam 

existir, por parte do estado central, nesta matéria. O que lamentamos, porque é 

um problema, infelizmente, demasiado grave, para podermos passar ao lado 

desta falta de mais apoios.  ---------------------------------------------------------------------  

Gostaríamos de colocar também uma outra questão à senhora Vice-

Presidente, através do senhor Presidente, que é quem tem este pelouro: tendo 

em atenção a necessidade que já existia de recursos humanos e a continuação 

dessa necessidade, que medidas estão a ser tomadas, já que o Município 

acaba por assumir todas as despesas, para colmatar alguma necessidade de 

recursos humanos que existia e que continua a existir neste espaço?  -------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, em relação a 

este ponto estou cem por cento de acordo com a intervenção que a Coligação 

Democrática Unitária acabou de fazer. Existem questões que achamos que são 

do público e da responsabilidade do público, e considero que o Governo 

Central tem aqui uma responsabilidade acrescida. Para além daquilo que pode 

ser feito pelo Município, existe toda uma estratégia relacionada com as casas 
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de abrigo, com mais casas de abrigo e com a dificuldade que existe no nosso 

Município em relação a toda a “oferta”.  -----------------------------------------------------  

Penso que este é um assunto demasiado sério que os últimos sete anos de 

Governo do Partido Socialista tem deixado para segundo plano, porque não 

basta fazerem-se campanhas de sensibilização e é preciso fazer muito mais. A 

violência doméstica é uma realidade, não escolhe estrato social e não é em 

bairros pobres ou ricos. Existe em todo lado, é um assunto que deve ter a 

maior premência e o apoio à vítima é fundamental, sendo que este protocolo de 

colaboração com a Polícia de Segurança Pública é bem-vindo ao Município.  ---  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, agradeço as questões 

colocadas e a oportunidade de falar sobre este protocolo que é um importante 

passo que damos nesta matéria do atendimento e acompanhamento às vítimas 

de violência doméstica.  --------------------------------------------------------------------------  

É por todos sabido e reconhecido o trabalho meritório que tem sido feito ao 

longo de doze anos pelo “Espaço Vida”. Uma resposta municipal inaugurada 

em dois mil e dez que tem feito, de facto, um excelente trabalho à comunidade. 

Esta resposta vem permitir que o atendimento e acompanhamento das vítimas 

possa ser feito conjuntamente entre a autarquia e, neste caso, a Polícia de 

Segurança Pública, tendo em linha de conta que a Guarda Nacional 

Republicana já tem uma resposta específica na área da violência doméstica no 

nosso concelho e que noventa por cento dos casos que chegam ao “Espaço 

Vida” são de territórios sobre a esfera de intervenção da Polícia de Segurança 

Pública.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às questões que colocam quanto a uma maior participação de 

outras entidades da Administração Pública, nomeadamente a Central, devo 

relembrar que no âmbito desta resposta existe uma rede municipal de 

intervenção na violência doméstica, onde está representado o Ministério 

Público, o Hospital Beatriz Ângelo, o Instituto de Segurança Social e a Direção 

Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Ou seja, um conjunto de serviços 

que estão tutelados pela Administração Central, que nos permitem, 

efetivamente, um trabalho de rede e de apoio integral às vítimas de violência 
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doméstica. Este trabalho existe, está neste momento a ser reforçado pela atual 

equipa técnica, e acreditamos na complementaridade desta nossa intervenção.   

No que à autarquia diz respeito e aos recursos humanos, estamos neste 

momento a finalizar um procedimento concursal para admissão de técnicos na 

área do serviço social, e será alocado um reforço a esta resposta municipal, 

bem como um reforço na área da psicologia muito em breve.  ------------------------  

Sublinho que desde a nova reorganização dos serviços municipais foi criada 

uma divisão de respostas socias, permitindo igualmente que esta atuação do 

Município possa ser complementada a montante e a jusante, com outras 

intervenções que a autarquia disponibiliza e demais parceiros.-----------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Presidente, penso que 

temos oportunidade, se trabalharmos em conjunto, apesar de considerar, e 

uma vez mais digo que estou de acordo, que existe uma responsabilidade clara 

por parte do Governo Central e, também, do legislador, na forma como tem 

tratado estas questões.  --------------------------------------------------------------------------  

No entanto, quando falamos deste assunto, não o tratando de uma forma 

superficial, e pensamos naquilo que é a realidade, referiu-se, por exemplo, aos 

técnicos de Reinserção e Serviços Prisionais, mas sabemos que grande parte 

do serviço que estes técnicos fazem no nosso Município estão relacionados 

com casos concretos de violência doméstica.  ---------------------------------------------  

A questão é que tem existido, por parte dos sucessivos Governos, uma 

incapacidade de resolução dos processos das “Casas Abrigo”. Até porque é 

discutível, e todos nós podemos questionar, quem é que deve sair da casa se é 

a vítima, ou se é o agressor. Enquanto partido a nossa posição é que deve ser 

o agressor, mas enquanto o processo judicial está a decorrer consideramos 

que é mais importante salvaguardar a vítima do que mantê-la em ambiente 

familiar. Para além da vítima direta existem todas as vítimas indiretas destes 

processos que muitas vezes são crianças, os filhos, que estão afetos a 

processos de violência doméstica.  -----------------------------------------------------------  

Uma vez mais, a oferta por parte do Governo Central, para podermos retirar 

estas crianças quando é determinado o retirar das crianças à família para 

salvaguarda e proteção das próprias, no Município há muito pouca oferta, quer 
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de “Casa Abrigo” para as próprias vítimas, quer de “Casa Abrigo” para as 

crianças envolvidas em crimes de violência doméstica, de modo a serem 

protegidas deste ambiente, quando há necessidade de intervenção da CPCJ, 

ou dos serviços de reintegração. O que acontece muitas vezes, temos 

conhecimento de diversos casos, é que quando há mais que uma criança, por 

exemplo, dois irmãos, um com nove anos e o outro com catorze, isto poderá 

determinar que não vão ficar os dois na mesma casa e que vão ser separados, 

por imposições da forma como o sistema está montado.  ------------------------------  

Portanto, louvando a iniciativa, vamos obviamente aprová-la, mas é importante 

que se pondere esta situação de forma séria e transversal. Acredito que neste 

ponto não existirão grandes questões ideológicas e a questão dos direitos 

humanos está acima de tudo isto e que é transversal a todos os partidos. 

Assim, lanço o repto para que ponderemos, seriamente, acerca de novas 

iniciativas no concelho de Loures, de forma a que sejamos pioneiros em 

algumas atividades, mesmo que isso implique substituir quem não tem feito e 

que tem a responsabilidade de fazer, que é o Governo Central.  ---------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador Bruno Nunes, quero dizer-

lhe que esse pioneirismo existe desde dois mil e dez, quando o Município de 

Loures criou esta resposta “Espaço Vida” e vai existir, novamente, em dois mil 

e vinte e dois, com esta resposta integrada que vamos levar a cabo com a 

Polícia de Segurança Pública. É, mais uma vez, reveladora do pioneirismo 

desta autarquia.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Aliás, o facto de ser reconhecido pelas entidades da Administração Central o 

meritório trabalho que a Câmara Municipal de Loures está a realizar é que hoje 

mesmo está a decorrer aqui, em Loures, a primeira reunião da Rede Nacional 

de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Juntar-me-ei a essa reunião no 

período da tarde, e creio que este fator é revelador do trabalho que temos que 

fazer.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta é sempre uma área de trabalho inacabado, em que todos são bem-vindos 

a intervir nela de forma articulada. Fico muito grata que o senhor Vereador, 

representante do Chega, tanto mais com a responsabilidade que tem noutro 

fórum, tenha esta assunção de compromisso. O Partido Socialista, naquilo que 
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diz respeito às políticas nacionais nesta área tem estado sempre na vanguarda 

da proteção das vítimas nas políticas que têm sido tornadas públicas. O senhor 

Vereador, certamente, no local próprio, terá oportunidade de manifestar essa 

sua visão e esperemos que acolha a maioria para que possamos ter, ainda, 

mais e melhor intervenção nesta área.  ------------------------------------------------------  

Nós defendemos o trabalho e a proteção com as vítimas, em sentido lato de 

violência. Queremos começar a trabalhar desta forma e estamos muito 

conscientes da importância do trabalho com os agressores e, neste momento, 

em Loures, vamos de forma pioneira desenvolver este trabalho com os 

agressores.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 699/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À CERCIPÓVOA - COOPERATIVA DE 

EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS, CRL -----------  

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

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

A. No território de Loures as respostas sociais existentes dirigidas aos cidadãos 

jovens/adultos com deficiência ou multideficiência são insuficientes 

verificando-se, por parte das famílias/cidadãos, a necessidade de recurso a 

instituições de caracter social com intervenção neste âmbito, nos concelhos 

limítrofes;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. A CERCIPÓVOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, CRL, com sede/funcionamento na Póvoa de Santa Iria, 

concelho de Vila Franca de Xira, é uma instituição de referência no âmbito 

da intervenção referida, que acolhe 37 munícipes de Loures, assegurando o 

transporte destes entre o seu domicílio e o equipamento social; ------------------  
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C. As respostas sociais prestadas pela CERCIPÓVOA aos utentes 

provenientes do concelho de Loures são determinantes para a melhoria da 

qualidade de vida destes e das suas famílias;------------------------------------------  

D. Nos últimos anos, o Município tem apoiado financeiramente a 

CERCIPÓVOA, no sentido de comparticipar nas despesas tidas com o 

referido transporte destes munícipes; -----------------------------------------------------  

E. O contexto atual tem sido caraterizado por um aumento dos custos dos 

combustíveis e, consequentemente, do transporte de utentes para as 

instituições; ---------------------------------------------------------------------------------------  

F. O cálculo para apuramento da comparticipação financeira a atribuir tem 

como base a fórmula nº utentes x valor por utente x 12 meses, sendo que o 

valor de referência é de 19,50€/mês por utente. ---------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da alínea h) do n.º 2 do artigo 

23.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, delibere aprovar a atribuição de apoio 

financeiro à CERCIPÓVOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados, CRL, para comparticipação nas despesas com o 

transporte de 37 utentes oriundos do concelho de Loures, no ano de 2022, no 

valor de 8.658,00€ (oito mil, seiscentos e cinquenta e oito euros). (…)” ------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 700/2022- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA, À 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA 

TALHA E BOBADELA, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO VI ENCONTRO DE 

CANTE ALENTEJANO DA ACADEMIA SÉNIOR -----------------------------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. A União de Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e 

Bobadela, com o NIF 510 839 533, solicitou a utilização do Pavilhão José 

Gouveia, no dia 24 de setembro de 2022, para a realização do VI Encontro 

de Cante Alentejano da Academia Sénior - Universidade Sénior SBB da 

responsabilidade desta autarquia; ---------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o pagamento por hora, de 

40,16€ (quarenta euros e dezasseis cêntimos), para a realização de 

iniciativas e de 13,14€ (treze euros e catorze cêntimos) para 

montagem/desmontagem de equipamento, IVA não incluído; ---------------------  

C. A ocupação teve a duração de cinco horas para realização de iniciativa e de 

onze horas para montagem/desmontagem de equipamento (entre os dias 24 

e 25 de setembro de 2022), correspondendo a um valor total a pagamento 

de 424,77€ (quatrocentos e vinte e quatro euros e setenta e sete cêntimos), 

IVA incluído à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento relativo à utilização acima 

indicada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a al. 

u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, a isenção do pagamento pela sua utilização, à União de 

Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 

424,77€ (quatrocentos e vinte e quatro euros e setenta e sete cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 701/2022- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CATUJAL-UNHOS, AO ACROMIX – 
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CAMARATE CLUBE, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE 

VERÃO E DO SARAU ACROMIX -------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 513 124 853, solicitou a utilização do 

Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão 

do Alto do Moinho), para a realização do Torneio de Verão e do Sarau 

Acromix, no dia 25 de junho de 2022 e da Gala Acromix, no dia 9 de julho de 

2022; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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 

cêntimos) em período diurno e de 13,23€ (treze euros e vinte e três 

cêntimos), isento de IVA; ---------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de catorze horas e trinta minutos em período 

diurno e de onze horas e trinta minutos em período noturno, sendo o valor a 

pagamento de 324,70€ (trezentos e vinte e quatro euros e setenta cêntimos); 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJS 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 nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), ao 

Acromix Camarate Clube, no valor total de 324,70€ (trezentos e vinte e quatro 

euros e setenta cêntimos), isento de IVA. (…)” --------------------------------------------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

A VEREADORA, SRA. FERNANDA SANTOS, NÃO PARTICIPOU NA 

VOTAÇÃO POR INTEGRAR OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ACROMIX 

CAMARATE CLUBE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 702/2022- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CATUJAL-UNHOS, AO ACROMIX – 

CAMARATE CLUBE, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO ACROMIX 

CUP ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 513 124 853, solicitou a utilização do 

Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão 

do Alto do Moinho), para a realização do Torneio Acromix Cup, entre 29 de 

abril e 1 de maio de 2022; --------------------------------------------------------------------  

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 

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 de trinta e uma horas e trinta minutos em 

período diurno e de sete horas e trinta minutos em período noturno, entre os 

dias 29 de abril a 1 de maio de 2022, sendo o valor a pagamento de 474,08€ 

(quatrocentos e setenta e quatro euros e oito cêntimos); ---------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), ao 

Acromix Camarate Clube, no valor total de 474,08€ (quatrocentos e setenta e 

quatro euros e oito cêntimos), isento de IVA. (…)”----------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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A VEREADORA, SRA. FERNANDA SANTOS, NÃO PARTICIPOU NA 

VOTAÇÃO POR INTEGRAR OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ACROMIX 

CAMARATE CLUBE ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 703/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A ALTERAÇÃO 

SIMPLIFICADA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES NA ÁREA DA 

LINHA DE ÁGUA DO CASAL DOS REIS (PROCº Nº 70.968/IGT/PDM) -----------  

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

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

A. A linha de água do Casal dos Reis, em Montemor, freguesia de Loures, foi 

regularizada e desviada ao abrigo de autorização da Agência Portuguesa do 

Ambiente – Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, que 

declarou a conclusão da obra de acordo com o título emitido; ---------------------  

B. Com a regularização e desvio da linha de água cessou a servidão 

administrativa e a restrição de utilidade pública associadas ao troço extinto; -  

C. A cessação da servidão administrativa e da restrição de utilidade pública 

implica uma alteração simplificada do Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Loures, ao abrigo do art.º 123.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Implica 

igualmente uma alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

(REN), regida pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto; -------------------  

D. Procedeu-se à redefinição do uso do solo por analogia, através das normas 

do PDM de Loures que são aplicáveis às parcelas confinantes e com as 

quais a área a alterar tem condições para constituir uma unidade 

harmoniosa, conforme estabelece o n.º 2 do art.º 123.º do RJIGT; --------------  

E. Com fundamento nos quatro pontos anteriores, a Câmara Municipal de 

Loures (CML), na sua 8.ª Reunião Ordinária, de 19 de janeiro de 2022, 

deliberou o início do procedimento de alteração simplificada do PDM de 

Loures, nos termos do n.º 3 do art.º 123.º do RJIGT, bem como a 

publicitação e a divulgação da proposta, estabelecendo um prazo de 10 dias, 
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para a apresentação de reclamações, observações ou sugestões, nos 

termos do n.º 4 do mesmo artigo; ----------------------------------------------------------  

F. A proposta foi publicitada e divulgada através do Diário da República (DR, 

Aviso n.º 3221/2022, de 16 de fevereiro), de jornal diário (“Público”, 17 de 

fevereiro de 2022), de editais e do sítio eletrónico da CML, não tendo sido 

recebidas quaisquer reclamações, observações ou sugestões; -------------------  

G. A CCDR emitiu, a 15 de julho de 2022, o parecer não vinculativo previsto no 

n.º 6 do art.º 123.º do RJIGT, com sentido favorável condicionado, tendo-se 

dado resposta às condicionantes identificadas, conforme informação técnica 

dos serviços, com registo E/148815/2022; ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo n.º 7 do art.º 123.º do 

RJIGT, aprovar: -------------------------------------------------------------------------------------  

Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a proposta de alteração 

simplificada do PDM de Loures, na área da linha de água do Casal dos Reis. 

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 704/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

MINUTA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E O LABORATÓRIO 

NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL --------------------------------------------------------  

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

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

A. As costeiras de Loures correspondem às áreas de relevo acidentado 

contíguas à várzea de Loures e delimitadas superiormente pela estrada 

militar; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Com vista à avaliação e gestão do risco do território do Município de Loures, 

nomeadamente na área das Costeiras de Loures, é fundamental o 
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desenvolvimento de estudos no domínio da Engenharia Civil, em geral, e da 

Geotecnia, da Geologia e da Hidrologia, em particular; ------------------------------  

C. Para esse efeito, foi preparado um Protocolo com o Laboratório Nacional de 

Engenharia (LNEC), com vista ao desenvolvimento de colaboração 

institucional mútua na definição, discussão e implementação de técnicas e 

procedimentos adequados, que contribuam para a referida avaliação e 

gestão de risco; ---------------------------------------------------------------------------------  

D. De acordo com informação dos serviços, documento registado com o n.º 

E/148479/2022, este protocolo visa estudar e avaliar as Áreas Insuscetíveis 

de Reconversão Urbanística (AIRU) e as Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

(AUGI) identificadas no PDM como sujeitas ao Estatuto de Manutenção 

Condicionada (EMC) que se localizam nas Costeiras de Loures; -----------------  

E. Qualquer ocupação das áreas de risco deve ser precedida de uma 

adequada avaliação da vertente, aferindo a respetiva capacidade de carga, 

base e topo incluídos, e condições de estabilidade, não se restringindo a 

estudos pontuais para garantir a segurança de uma edificação sem uma 

análise dos correspondentes efeitos cumulativos, nomeadamente na 

vertente e na segurança de pessoas e bens na envolvente;  ----------------------  

F. O conteúdo da informação dos serviços e despacho da Sr.ª Diretora do 

Departamento do DPU propõem a aprovação da minuta de Protocolo 

(registo informático n.º E/148479/2022); -------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das atribuições previstas na alínea n), 

do n.º 2, do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013): ---------------------------------  

Aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação Técnica e Cientifica a assinar 

entre o Município de Loures e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com 

vista ao desenvolvimento de estudos no domínio da engenharia civil, em geral, 

e da geotécnica, da geologia e da hidrologia, em particular, com vista à 

avaliação e gestão de risco do Município de Loures, com especial enfoque na 

área das Costeiras de Loures. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 705/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO DOS PRAZOS, FASES E FASEAMENTO DOS PAGAMENTOS, 

REFERENTES AO CONTRATO Nº 266/2022, RESPEITANTE À 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS EDIFICÍOS B6D/B7A 

E DO EQUIPAMENTO MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA URBANIZAÇÃO DAS 

URMEIRAS ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Na 19.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, a 22/06/2022, foi 

aprovada a proposta n.º 388/2022, para o lançamento de procedimento 

aquisitivo do tipo ajuste direto, critério material, tendente à celebração de 

contrato para elaboração do projeto de execução da reabilitação dos 

edifícios B6D/B7A e do equipamento municipal, localizados na Urbanização 

das Urmeiras, em Loures; --------------------------------------------------------------------  

B. No seguimento da celebração do contrato por ajuste direto com a equipa 

projetista vencedora do concurso, deu-se início ao desenvolvimento do 

Estudo Prévio, desenvolvendo-se e procedendo à sua entrega nos termos 

do estipulado no Contrato; -------------------------------------------------------------------  

C. Por forma a concretizar os objetivos do município em cumprimento com os 

prazos de candidatura ao PRR, torna-se necessário proceder à alteração 

dos prazos e fases do contrato, dando foco à reabilitação de quarenta e 

cinco fogos para habitação a custos controlados e só posteriormente se 

proceder ao desenvolvimento do restante projeto (equipamento); ----------------  

D. Por via de correio eletrónico datado de 14 de outubro de 2022, verifica-se a 

concordância e necessidade desta alteração por parte da equipa projetista 

(correio eletrónico em anexo); --------------------------------------------------------------  

E. O teor da informação dos serviços municipais com o número 

02|DPU|DEPU|JM|2022 e despachos sobre esta exarados, da Sr.ª Chefe da 

DEPU e da Sr.ª Diretora do DPU, registados no documento informático 

E/144272/2022, propõem uma nova programação de projeto, com a 

alteração dos prazos, das fases propostas e consequente alteração ao 
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faseamento dos pagamentos referentes ao Contrato n.º 266/2022, nos 

termos definidos na informação técnica; -------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das atribuições 

previstas 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 e artigo 18.º do Decreto de lei n.º 

197/99, de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da Assembleia da 

República n.º 86/2011, de 11/04, aprovar: --------------------------------------------------  

Alterar os prazos, fases e correspondente faseamento de pagamentos, 

referentes ao Contrato n.º 266/2022, respeitante à elaboração do Projeto de 

reabilitação dos edifícios B6D/B7A e do equipamento municipal, localizados na 

Urbanização das Urmeiras, conforme proposta dos serviços municipais (…), 

documento n.º E/144272/2022. (…)” ----------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 706/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 

DO RMEU (PROC.º. Nº 70.752/URB_L_E/2022 – ANA SOFIA PEREIRA 

MOREIRA) -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Ana Sofia Pereira Moreira requereu licença administrativa de legalização 

de edificação, sita na Rua Manuel Pedro Franco, n.º 34, Torre da 

Besoeira, na Freguesia de Fanhões; ------------------------------------------------  

B. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a construção pretendida implicaria a criação de 2 (dois) 

lugares de estacionamento em cumprimento do disposto no anexo IV do 

RPDM; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de lugares de estacionamento, 

conforme descrito na informação técnica registada com o n.º 

E/141720/2022, não se antevendo soluções alternativas para o 

cumprimento da dotação de estacionamento;-------------------------------------  

D. A Junta de Freguesia de Fanhões deu parecer favorável, através do 

documento E/121176/2022; ------------------------------------------------------------  

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o disposto do 

n.º 6 do artigo 33.º do RMEU; ---------------------------------------------------------  

F. Pela informação dos serviços municipais e o despacho do Sr. Diretor do 

DGRU, expressos na informação n.º 451/2022/DGU/JC é aplicável a 

exceção de isenção de dotação de estacionamento; ---------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto do n.º 6 do artigo 

33.º do RMEU, aprovar: --------------------------------------------------------------------------  

A isenção de 2 (dois) lugares de estacionamento, para resposta ao 

pedido de legalização de edificação no prédio sito na Rua Manuel Pedro 

Franco, n.º 34, Torre da Besoeira, formulado por Ana Sofia Pereira 

Moreira, no âmbito do processo n.º 70752/URB_L_E/2022. (…)” -----------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 707/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR O PROLONGAMENTO 

DE TOPÓNIMO PARA AS LOCALIDADES DE FREIXIAL E RIBAS DE BAIXO, 

NA FREGUESIA FANHÕES (PROCº Nº. 36.598/OM-C) -------------------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. A pedido do munícipe Orlando Vicente dos Reis, foi solicitada a aprovação 

de prolongamento de topónimo para artéria na localidade do Freixial na 

Freguesia de Bucelas;-------------------------------------------------------------------------  

B. No entender do munícipe, o troço em questão, que se estende desde o final 

atual da Rua Mãe de Água até ao cruzamento com a Estrada das Ribas e a 

Rua Portela dos Carvalhos, é de domínio público, e como tal pode ter 

atribuição de topónimo; -----------------------------------------------------------------------  

C. Veio ainda, o mesmo munícipe, entregar documentação esclarecedora da 

situação, conforme informação dos serviços com o registo E/131464/2022 a 

fls. 142;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

D. É proposto o prolongamento do seguinte topónimo: ----------------------------------  

• Rua Mãe de Água, com início na Rua Agostinho José da Silva; Rua 

Marechal Carmona e termo na Estrada das Ribas; Rua Portela dos 

Carvalhos; -------------------------------------------------------------------------------------  

E. Pelo teor da informação dos serviços municipais e respetivos despachos, a 

fl. 147, é manifestada a concordância e solicitada a aprovação do 

prolongamento de topónimo nas localidades de Freixial e Ribas de Baixo, na 

Freguesia de Fanhões; 

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 do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e nos termos do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração 

de Polícia em vigor), aprovar:  ------------------------------------------------------------------  

Proceder ao prolongamento do topónimo “Rua Mãe de Água”, à artéria com 

início na Rua Agostinho José da Silva; Rua Marechal Carmona e termo na 

Estrada das Ribas; Rua Portela dos Carvalhos na Freguesia de Fanhões. (…)”   

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 708/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR: - 
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OS TRABALHOS COMPLEMENTARES E RESPETIVA ORDEM DE 

EXECUÇÃO; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA; - A 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE SUSPENSÃO DE EMPREITADA; - A 

DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA DA COMPETÊNCIA PARA 

APRECIAR EVENTUAIS PRONÚNCIAS  DO EMPREITEIRO, ADJUDICAR  

OS TRABALHOS COMPLEMENTARES E APROVAR  A MINUTA DO 

CONTRATO; - NO ÂMBITO DA SEGUNDA MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO 

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 117/2022 PARA “CONSOLIDAÇÃO DE 

TALUDES NA RIBEIRA DA PÓVOA” (PROC. 51/DA) -----------------------------------  

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

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

A. Foi assinado e outorgado o contrato de empreitada de obras públicas da 

empreitada “Consolidação de Taludes na Ribeira da Póvoa”, Processo n.º 

51/DA, com o numero 117/2022 de 04/05/2022, com o valor de 648.500,00€ 

+ IVA e com prazo de execução de 150 dias; ------------------------------------------  

B. No decurso da execução contratual verificou-se a necessidade de proceder 

a uma modificação objetiva do contrato, aprovada na 25.ª Reunião 

Ordinárias da Câmara Municipal de Loures; --------------------------------------------  

C. Em cumprimento do disposto pelo artigo 378º do CCP, no decorrer dos 

trabalhos foram suscitadas outras questões relativas à execução dos 

trabalhos, devidamente enquadradas na informação n. º144/DA/BP, de 

2022.10.18 e anexos, a qual propôs acolher, em termos de valor e de 

trabalhos a proposta apresentada pelo empreiteiro de acordo com o parecer 

da fiscalização. ----------------------------------------------------------------------------------  

D. A cocontratante ROTA CERTA, Lda. apresentou uma proposta para 

execução dos trabalhos complementares, TC02, definidos pelo projetista, no 

valor de € 31.222,07 + IVA e um pedido de prorrogação de 39 dias; ------------  

E. Os trabalhos complementares e pedido de prorrogação do prazo 

apresentados pelo empreiteiro foram objeto de análise e ponderação pela 

fiscalização e pelo Dono da Obra, tendo sido aceites, devendo considerar-se 

imprescindíveis e técnica e economicamente indissociáveis do objeto do 

contrato inicial;  ----------------------------------------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

92/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

F. O preço atribuído aos trabalhos complementares em apreço corresponde a 

4,81% do preço contratual inicial, que somados ao valor da MOC 1 de 

38.984,00, perfaz o valor de 70.206,07€ + IVA a título de trabalhos 

complementares não previstos, correspondentes a 10,08% do valor 

contratual, não sendo ultrapassados os limites legais definidos no CCP, de 

50%, encontrando-se preenchidos os demais pressupostos legais impostos 

pelo artigo 370º do Código dos Contratos Públicos, aplicáveis por via da 

disposição transitória prevista na alínea a) do nº 2 do artigo 27º da Lei nº 

30/2021, de 21 de maio, diploma que veio a aprovar a última alteração ao 

Código dos Contratos Públicos; ------------------------------------------------------------  

G. O artigo 365º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos determina a 

suspensão dos trabalhos da empreitada quando estejam em causa 

condições de segurança, como sucedeu no caso em concreto, e que a 

mesma deve ser lavrada em auto, o que se efetuou com inicio no dia 19 de 

outubro de 2022; --------------------------------------------------------------------------------  

H. Os prazos legalmente previstos para resposta ao empreiteiro – de 

competência da Câmara – no que respeita ao subsequente procedimento 

previsto para a execução dos trabalhos complementares, formalização do 

contrato e demais competências relacionadas com a execução da presente 

deliberação, não se mostram compatíveis com a periodicidade das sessões 

camarárias, deve proceder-se à delegação destas competências no 

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

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º, 

dos artigos 98º, 102º, 109º, 365º, 370º, 371º, 372º, 373º 375º e nº 2 do artigo 

379º, todos do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP) na sua atual 

redação e pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio: -------------------------------------------  

1. A aprovação dos trabalhos complementares e respetiva ordem de execução, 

no valor de € 31.222,07 (trinta e um mil duzentos e vinte e dois euros), 

conforme identificados na Informação nº 144/DA/BP, de 2022.10.18 e 

parecer da fiscalização referente à MOC 2; ---------------------------------------------  
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2. Aprovar a prorrogação do prazo de execução da obra, por 39 dias, contados 

da data de comunicação da ordem de execução dos trabalhos 

complementares pelo dono de obra ao empreiteiro; ----------------------------------  

3. A homologação do Auto de Suspensão dos trabalhos com data de 19 de 

outubro de 2022; --------------------------------------------------------------------------------  

4. A delegação no Presidente da Câmara da competência para apreciar 

eventuais pronúncias do empreiteiro, nos termos do nº 2 do artigo 372º e do 

nº 3 do artigo 373º, ambos do CCP, e para adjudicar os trabalhos 

complementares integrados na MOC 2, nas condições de valor e prazo 

estabelecidos, e, bem assim, a competência para a aprovação da minuta do 

contrato adicional e apreciação de eventuais reclamações apresentadas. -----  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 709/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA PARA APROVAR: - 

O RELATÓRIO FINAL; - A ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA; - A MINUTA DO 

CONTRATO; - REFERENTE À EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DOS 

ESPAÇOS EXTERIORES DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA AREEIRA - 

FASE 1, CAMARATE (PROCº Nº 52/DA) ---------------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência da deliberação de aprovação que recaiu sobre a Proposta de 

Deliberação n.º 324/2022, na 17.ª reunião ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 25/05/2022, foi lançado o concurso público, em conformidade 

com o disposto pelas alíneas c) do n.º 1, e a) do n.º 2 do artigo 16º, e pela 

alínea b) do artigo 19.º, ambos do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

desenvolvido sob o número de processo 52/DA, para a execução da 

empreitada de “Requalificação dos Espaços Exteriores da Urbanização da 

Quinta da Areeira – Fase1, Camarate”;  -------------------------------------------------  
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B. Decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri procedeu a 

abertura e análise das dezanove propostas submetidas pelos interessados, 

concluindo pela exclusão de onze e pela admissão de oito e ainda pedir 

esclarecimentos a seis dos concorrentes; -----------------------------------------------   

C. No exercício das respetivas competências e em cumprimento do disposto 

pelos artigos 146.º e 147.º do CCP, o júri do procedimento elaborou o 

relatório preliminar, o qual foi notificado a todos os interessados, dando início 

à audiência prévia pelo prazo de 5 dias e, terminado este prazo, verificou-se 

a apresentação de pronúncia pela concorrente Decoverdi, Plantas e Jardins 

S.A, constante no documento em anexo E/150711/2022; ---------------------------  

D. Concluído o prazo de audiência prévia escrita dos concorrentes, procedeu o 

júri do procedimento à análise da pronuncia referida em C., tendo 

considerado pela improcedência da mesma nos termos e com os 

fundamentos explanados no Relatório Final – que se anexa e que aqui se dá 

para os devidos e legais efeitos por integralmente reproduzido e como 

fazendo parte integrante da presente proposta – e preservando o teor, as 

conclusões e a ordenação das propostas do Relatório Preliminar, ao abrigo 

do disposto pelo artigo 124.º do CCP;  ---------------------------------------------------  

E. A proposta apresentada pela concorrente AECI – Arquitetura, Construção e 

Empreendimentos Imobiliários S.A., ordenada em 1º lugar, integra e dá 

cumprimento a todas as exigências legal e procedimentalmente previstas; ---   

F. Foi elaborada a minuta do contrato, que se anexa à presente proposta, que 

carece de aprovação do órgão competente para a decisão de contratar. ------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto pela alínea f) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação em vigor, bem como nos números 3 e 4 do artigo 148.º, no n.º 1 do 

artigo 73.º, no artigo 76º, no n.º 1 do artigo 98.º, no n.º 2 do artigo 102.º e no 

artigo 109.º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovar: ----------------------  

a. O Relatório Final de análise das propostas, elaborado no âmbito do presente 

procedimento, (…);  ----------------------------------------------------------------------------  

b. A adjudicação da empreitada de “Requalificação dos Espaços Exteriores da 

Urbanização da Quinta da Areeira – Fase 1, Camarate” - Processo n.º 
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52/DA, à concorrente AECI – Arquitetura, Construção e Empreendimentos 

Imobiliários S.A., pelo valor de € 673.957,12 (seiscentos e setenta e três, 

novecentos e cinquenta e sete euros e doze cêntimos), acrescido do valor 

de IVA à taxa legal em vigor e com o prazo de execução de 280 (duzentos e 

oitenta) dias; -------------------------------------------------------------------------------------  

c. A minuta do contrato (…)” --------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 710/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR AS 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA “A 

FLORESTA AUTÓCTONE EM LOURES” ---------------------------------------------------  

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

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

A. O Dia da Floresta Autóctone comemora-se no dia 23 de novembro, data que 

o Município de Loures, pretende dinamizar um Concurso de Fotografia 

subordinado ao tema da Floresta Autóctone; -------------------------------------------  

B. O objetivo do mesmo é sensibilizar a população para a importância da 

floresta autóctone, bem como incentivar o gosto pela arte da fotografia 

estimulando por sua vez o sentido de observação, de descoberta e de 

revelação dos valores naturais do Concelho de Loures;-----------------------------  

C. Pretende-se assim desafiar os residentes e não residentes do Concelho de 

Loures a partilhar imagens relacionadas com a floresta autóctone, podendo 

as mesmas vir a ser utilizadas na elaboração de postais alusivos ao tema 

em questão. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal 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 

as normas de participação no Concurso de Fotografia “A Floresta Autóctone 

em Loures”, (…), nos termos da informação registada sob o nº E/148335/2022. 
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(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 711/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA, PARA APROVAR AS 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO "MONTRAS DE NATAL 2022"  

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

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

1. A importância de estimular o comércio local, nomeadamente através da 

promoção de atividades nas quais os estabelecimentos comerciais possam 

participar; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. A dinamização de iniciativas como um concurso de montras, numa lógica de 

participação nas festividades natalícias, ajudará a promover e fomentar o 

comércio local; ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Para a promoção de um concurso de montras é necessária a aprovação de 

um quadro normativo que estabeleça as respetivas regras de participação; --  

4. Para a realização deste concurso, de âmbito concelhio, deverão ser 

convidados como parceiros a AECSCLO- Associação Empresarial de 

Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures, a ACS - Associação de 

Comerciantes de Sacavém, todas as Juntas e Uniões de Freguesia do 

concelho de Loures. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar a realização do Concurso 

“Montras de Natal 2022” e as respetivas Normas de Participação.(…)” ------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO TRINTA E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 712/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR, 

AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO MERCADO DE NATAL ----  

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

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

A. Município de Loures tem como objetivo promover, desenvolver e valorizar o 

turismo ao serviço do crescimento económico; ----------------------------------------  

B. Nos últimos anos optou por realizar-se o Natal em Loures, pretendendo-se 

posicionar Loures como um espaço aberto à animação e atividades ligadas à 

época natalícia, dinamizando o centro da cidade, inclusivamente nos dois 

anos de pandemia; -----------------------------------------------------------------------------  

C. Uma das vertentes centrais do Natal em Loures, em época pré-pandémica, 

era um Mercado/Venda de Natal, na qual se pretendia reunir o que de 

melhor o Concelho tinha para oferecer, em termos de artesanato e produtos 

regionais, mas que permitisse igualmente aos comerciantes locais a 

exposição e venda dos seus produtos durante a iniciativa;  ------------------------  

D. Se pretende recuperar essa dinâmica, enriquecendo-a com oferta de 

gastronomia regional e outras atrações, como uma pista de gelo. ---------------  

E. O Parque das Tinalhas é o local que apresenta as melhores condições para 

agregar toda a oferta disponível para o evento e para a colocação da tenda 

onde estará integrado o Mercado de Natal;  --------------------------------------------   

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

Ao abrigo do disposto nas alíneas ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal 

de Loures delibere aprovar as normas de participação do evento “Mercado de 

Natal”. (…)” ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 715/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O 
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MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA A JORNADA MUNDIAL DA 

JUVENTUDE 2023 --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A) A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro dos jovens de todo o 

mundo com o Papa. É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da 

juventude, uma expressão da Igreja universal e um momento forte de 

evangelização do mundo juvenil. A iniciativa foi instituída por João Paulo II 

em 1985 e apresenta-se como um convite a uma geração determinada em 

construir um mundo mais justo e solidário. Com uma identidade claramente 

católica, é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da 

Igreja;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

B) Foi determinado que seria Portugal a acolher a JMJ em 2022, no entanto, os 

constrangimentos associados ao contexto pandémico em que nos 

encontrávamos levou ao adiamento do evento para 2023;  ------------------------  

C) A edição em 2023 é organizada pelo Patriarcado de Lisboa. Com esse 

objetivo, o Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, instituiu o 

Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 2023, órgão executivo da 

preparação e organização do evento. A entidade jurídica da organização da 

JMJ Lisboa 2023 é a Fundação JMJ Lisboa 2023, presidida por D. Américo 

Aguiar;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

D) A integrar a JMJ 2023 estão previstas várias atividades nos concelhos de 

Lisboa, Loures, e Oeiras, nomeadamente, a Missa de Abertura, o 

Acolhimento do Santo Padre e a Via Sacra no Parque Eduardo VII; a Vigília 

e a Missa Final no Parque Tejo/Trancão; o Festival da Juventude; o Centro 

de Reconciliação, a Feira das Vocações em Belém e o encontro do Santo 

Padre com voluntários, no Passeio Marítimo de Algés;  -----------------------------  

E) Na organização conjunta da JMJ 2023 estão o Comité Organizador Local 

(COL), o Grupo de Projeto (GP) para a JMJ 2023 em representação do 

Governo de Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de 

Loures e a Câmara Municipal de Oeiras;  -----------------------------------------------  

F) O acolhimento dos peregrinos em cada um dos concelhos reveste-se de 

grande importância para a dinamização local do tecido associativo, do 
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comércio, do turismo e, claro, da atividade juvenil, permitindo promover e 

projetar o concelho de Loures;  -------------------------------------------------------------  

G) O Memorando de Entendimento para a JMJ 2023 é o documento 

enquadrador do compromisso a estabelecer entre as entidades 

organizadoras, acima referidas, no que respeita às respetivas 

responsabilidades. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Que, considerando o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

102/2022, de 28 de outubro de 2022, a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 

do disposto nas alíneas m) e p) do n.º 2 do artigo 23.º e alínea r) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o Memorando de 

Entendimento para a Jornada Mundial da Juventude 2023. (…)” --------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, o documento 

que nos é apresentado, com um atraso que pensamos ser preocupante, e ao 

refletirmos sobre este memorando ficamos deveras ainda mais preocupados 

sobre a preparação da Jornada, face a um conjunto de circunstâncias e 

detalhes concretos que nos suscitam muitas dúvidas e extrema preocupação.  -  

Passo a descrever, dado o pouco tempo que tivemos para análise da proposta, 

um conjunto de questões e de preocupações, que gostávamos de partilhar com 

vossas excelências.  ------------------------------------------------------------------------------  

Primeiro, é claro e notório a incapacidade da articulação entre as diversas 

entidades. Passados mais de um ano sobre a tomada de posse, é 

incompreensível, que é demonstrada pela nova Resolução do Conselho de 

Ministro, que é preciso uma nova Resolução do Conselho de Ministros para 

estas entidades se articularem. Não estou a referir-me só à Câmara Municipal 

de Loures, em coisas tão simples como a questão da contratação de casas de 

banho para o evento.  -----------------------------------------------------------------------------  

A pouco mais de seis meses deste evento, é com preocupação que assistimos 

a essa assunção de responsabilidades pelo grupo de trabalho, por notória falta 
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de articulação das entidades. Penso que está em risco este evento, e digo-o 

com toda a certeza ao contrário daquilo que o senhor Presidente afirma, 

porque não me preocupa só o após Jornada, preocupa-me o insucesso da 

organização desta Jornada.  --------------------------------------------------------------------  

Neste momento, corremos um grande risco sobre o que irá acontecer, e esta 

bancada está preocupada com o rumo que esta organização está a ter. ----------  

Passo a elencar um conjunto de questões que nos parecem mal retratadas:  ----  

Esta proposta não tem uma peça essencial, e que para nós era fundamental 

para caracterizar as responsabilidades que o Município vai assumir, 

nomeadamente, uma peça gráfica que nos diga, exatamente, por exemplo, até 

onde é que vai o parque Tejo. A dada altura é referido que há uma zona que 

fica no triângulo entre o IC2, o Tejo e o Trancão e outras alturas é referido o 

Parque Tejo, portanto não sabemos, em concreto, qual é a área e a delimitação 

da intervenção e das responsabilidades do Município de Loures. Vão para além 

do IP? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também não posso deixar de referir que este trabalho começou há um ano e é 

referido na informação, para meu espanto, que a primeira hipótese de 

memorando acontece seis meses depois da tomada de posse. Ou seja, que se 

começou a fazer o memorando em abril. Enfim. Depois de tudo o que foi dito, 

passados seis meses, em abril, é que se conseguiu começar a fazer o 

memorando e, seis meses depois, é que se concluiu este memorando com as 

insuficiências que vou relatar mais à frente. Efetivamente é muito preocupante. 

Ainda assim é difícil encontrar “fumo branco” neste memorando.  -------------------   

Quero, ainda, apresentar várias questões:  -------------------------------------------------  

Plataforma logística da Bobadela, qual o destino na mesma? Ainda não foi 

possível disponibilizarem-nos o relatório, mas, mais do que termos acesso ao 

relatório, questionamos qual o destino do parque norte da plataforma. Se a 

Resolução do Conselho de Ministro é clara, que terá que se ir até dois mil e 

vinte e seis, em tempos o senhor Vereador Bruno Nunes até caracterizou o 

senhor Presidente de falta de ambição, mas passado todo este tempo ainda 

não se conseguiu perceber o que diz o relatório sobre as eventuais 

deslocalizações, quanto mais a decisão. Mas o senhor Vereador e também 

Deputado tem a possibilidade de questionar o Governo sobre o caminho e a 
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decisão que se tem de tomar sobre a deslocalização desta importante 

plataforma logística da Bobadela que se irá situar durante este período, 

provisoriamente, esperamos nós, até dois mil e vinte e seis. Portanto, 

continuamos sem conhecer o relatório, nem saber o seu destino e é 

fundamental, politicamente, tomar-se uma decisão sobre esta matéria.  -----------  

Já aqui referi várias vezes que esta plataforma é decisiva para o nosso país, 

para as soluções de logística, e quanto mais tempo adiarmos esta decisão 

mais tempo estamos a perder para decidir sobre o futuro da mesma, porque os 

prazos que as mesmas demoram a deslocalizar não se faz de um dia para o 

outro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Um outro ponto essencial é que não temos qualquer avaliação financeira 

destes encargos, nem sequer estimativas dos valores da mesma. É impensável 

não sabermos qual é a consequência financeira destes encargos. Já ouvimos 

falar em dez milhões e em onze milhões, mas está aqui elencado um conjunto 

de obras que nem sequer sabemos quanto é que custarão. Eu tenho muitas 

dúvidas que sejam os dez milhões a que o senhor Presidente se tem referido 

algumas vezes.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Depois é referido, várias vezes, que há a obrigação de executar os caminhos 

de acesso ao território. Que tipo de acessos são e onde é que ficam? Não 

sabemos quais são, se é dentro do Parque Tejo, ou fora e qual é o Parque 

Tejo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Num outro item, mais à frente, refere-se “obrigação de delimitação de acessos 

ao recinto e outras estruturas de segurança”, o que é que isto quer dizer? 

Estamos a falar de novos acessos à Frente Ribeirinha, de passagens 

superiores sobre a Estrada Nacional Dez e sobre a linha férrea, ou a 

requalificação dos apeadeiros? Nada sabemos sobre isto, é vago e parece-nos 

que se estão a referir-se às mesmas coisas. É ambíguo e uma peça 

desenhada que pudesse caracterizar o espaço seria fundamental.  -----------------  

Depois percebemos que não há rede de esgotos, quando em todas as outras 

áreas há rede de esgotos. Quer dizer que a Câmara Municipal de Loures não 

necessita de fazer rede de esgotos?  ---------------------------------------------------------  

Quando se fala da rede elétrica é o quê, concretamente? É toda a iluminação 

pública, são infraestruturas enterradas e em que área? É mesmo iluminação 
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pública? Porque quando se fala de rede elétrica podemos compreender várias 

coisas. Portanto, se for a iluminação pública de toda a área, se estou a ler bem, 

iremos assumir a responsabilidade de executar a iluminação pública em toda a 

área, incluindo a área da Infraestruturas de Portugal. É isto? Deixem-me 

brincar um pouco, mas “vamos fazer ninho em casa alheia”? É isto? ---------------  

Gostaria, ainda, de saber o ponto de situação do passadiço, porque sobre isto 

nada sabemos, e se é verdade que o Município de Lisboa assume a 

concretização da ponte ciclo pedonal do Município de Loures.  ----------------------  

Sobre o plano de investimentos que está discriminado na Resolução do 

Conselho de Ministros, o Governo vem assumir uma parte do investimento de 

vinte milhões, não sabemos para o quê, são dez milhões este ano e dez 

milhões no próximo ano, mas questiono: estamos no final de dois mil e vinte e 

dois, onde é que vão ser gastos estes dez milhões que refere a nova proposta 

de Resolução do Conselho de Ministros?  --------------------------------------------------  

Por fim, e de forma mais genérica, temos recebido algumas chamadas de 

atenção, de algumas instituições, de que têm vindo a ser solicitado acolhimento 

para a Jornada de vários jovens do mundo. Custa-nos a crer que não haja, 

ainda, uma centralização desta informação face a estes pedidos de alojamento 

que têm chegado de forma espontânea. Portanto, gostaríamos de saber o que 

está a ser feito sobre o acolhimento, nomeadamente, de forma genérica e geral 

para todo o evento, mas em concreto para o nosso concelho o que é que 

estamos a preparar?  -----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR BRUNO NUNES: Senhor Vereador Tiago Matias, 

agora no final até estamos em sintonia em algumas questões, porque também 

tenho as preocupações que elencou.  --------------------------------------------------------  

Para que se perceba e fazendo o enquadramento da Jornada Mundial da 

Juventude, quero dizer que estamos perfeitamente de acordo e pensamos que 

é um evento que pode dignificar muito o nosso país. No entanto, a forma como 

estamos a organizar o evento, a pouco mais de seis meses, preocupa-nos. -----  

Ainda há poucos dias na Assembleia da República a senhora Ministra dos 

Assuntos Parlamentares, dizia que o Governo tem os vinte milhões de euros 

contabilizados em orçamento. Mas foi qualquer coisa como: “vai ser preciso 
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dinheiro e à partida vinte milhões devem dar”, e o “devem dar” é tão claro, que 

o Orçamento de Estado prevê que não seja necessário cumprir nenhum 

procedimento para contratação para a Jornada Mundial da Juventude e refere 

que não tem necessariamente de existir contas auditadas pelo Tribunal de 

Contas. Ou seja, a “caixa de Pandora” está aberta. O Governo diz que tem 

vinte milhões de euros, o senhor Presidente da Câmara, já vi umas notícias e 

penso que está no site da Câmara, se estiver errado corrija-me, diz que estima 

um gasto do Município de Loures entre oito milhões de euros e dez milhões de 

euros e o senhor Presidente Carlos Moedas não faz isto “por trocos” e diz que 

tem vinte e um milhões de euros garantidos. O que quer dizer que, por alto, já 

vamos em cinquenta e um milhões de euros.  ---------------------------------------------  

Depois, pelo meio, existe um grupo preparado para gerir uma série de 

situações e que faz a coordenação, ainda não percebi que coordenação é que 

faz, nem há quanto tempo o faz, nem o que está a fazer, que é liderado pelo 

senhor José Sá Fernandes, que recebe quatro mil duzentos e cinquenta euros 

por mês. Portanto, isto ou vai ser milagre, ou vai dar barraca, porque a pouco 

mais de seis meses do evento ainda está tudo, ou aparentemente tudo, muito 

atrasado. Isto significa que com a lei da oferta e da procura o que vai acontecer 

nos próximos meses, porque o mercado sabe que a jornada vai ter que 

acontecer e vão ter que comprar seja a que preço for, os preços vão disparar. 

Primeiro, vai dar jeito para justificar o gasto destes mais de cinquenta milhões 

de euros que estão destinados, pelo menos como base, porque o Orçamento 

de Estado deixa a porta em aberto para que se gaste, sem necessidade de 

auditoria pelo Tribunal de Contas, nem de procedimento. O Importante é trazer 

Sua Santidade o Papa, e estamos perfeitamente de acordo, mas queremos que 

as contas sejam certas. Como o Partido Socialista diz que tem contas certas e 

que faz contas certas, há dois slogans do Partido Socialista que me preocupam 

em relação à Jornada Mundial da Juventude. Primeiro, é a questão de dizerem 

“contas certas” e a segunda é “primeiro as famílias”. Como as famílias que 

temos visto ultimamente não são propriamente as famílias quando pensamos 

se uma forma macro, estou preocupado porque não vai existir controle na 

utilização do dinheiro público.  ------------------------------------------------------------------  
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A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, pegando nas questões 

colocadas pelos senhores Vereadores, em primeiro lugar, quero fazer um 

comentário relativamente à intervenção do senhor Vereador Tiago Matias e 

recentrar um pouco o documento que hoje aqui está a ser apresentado.  ---------  

O documento que hoje estamos a apreciar é o Memorando de Entendimento 

entre as quatro entidades que assumem responsabilidades, no âmbito da 

concretização deste mesmo evento. O senhor Vereador colocou um conjunto 

de outras questões, que sendo elas muito importantes e havendo uma janela 

de oportunidades por via da concretização da Jornada Mundial da Juventude, 

não estão aqui no ponto que hoje vamos deliberar.  -------------------------------------  

Quero dizer ao senhor Vereador, no que respeita às nossas responsabilidades 

que aqui estão acometidas face à primeira versão do Memorando de 

Entendimento, do nosso ponto de vista, este é um documento muito mais 

satisfatório para a intervenção da Câmara Municipal de Loures. Ao contrário do 

senhor Vereador, que se manifesta agora preocupado pelo facto de não termos 

responsabilidade com a colocação das casas de banho, digo-lhe que essa 

questão, desde a primeira hora, era aquela que nos causava maior transtorno e 

preocupação de como é que iríamos conseguir executar a sua concretização. 

Não ter aqui, quer a prestação desse mesmo serviço, quer a questão da 

colocação dos écrans para permitir que todos os peregrinos que estão no 

nosso território possam assistir ao momento final do dia seis de agosto é, de 

facto, algo que a nós nos tranquilizou muito, dada a dimensão e as 

características inerentes a estes dois processos de aquisição de serviços. 

Portanto, ficámos muito descansados e consideramos que tivemos um ganho 

de causa com a retirada destes dois pontos desta versão do Memorando de 

Entendimento.  --------------------------------------------------------------------------------------  

É certo que demorou algum tempo até chegarmos a este nível de maturidade 

deste documento. Não nos esqueçamos que houve um ato eleitoral pelo meio, 

eleições legislativas e a assunção de novos compromissos por outras figuras 

da tutela, do Governo, e houve uma assunção de compromissos por parte 

direta da equipa de projeto, sendo que na primeira versão do documento não 

existia qualquer nível de responsabilidade e de envolvimento na parte concreta 

da prossecução destes mesmos objetivos.  ------------------------------------------------  
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Quanto à falta da peça gráfica, peço desculpa por não ter sido distribuída, há 

uma peça gráfica que já teve várias versões, mas, neste momento, está 

integralmente estabilizada essa peça gráfica. O chefe da equipa multidisciplinar 

não a tem aqui em papel, mas vamos distribuí-la ainda hoje e enviá-la para o 

gabinete dos senhores Vereadores.  ---------------------------------------------------------  

No que diz respeito à avaliação financeira, quer o senhor Vereador Tiago 

Matias, quer o senhor Vereador Bruno Nunes, já citaram a intervenção do 

senhor Presidente em que teve oportunidade de tornar público essa avaliação. 

Como por certo compreendem e sabem, o senhor Presidente não referiu esse 

valor sem ter por base uma auscultação de mercado e uma estimativa de 

custos. Portanto, a estimativa de custos que temos dos encargos que estão 

previstos neste Memorando de Entendimento andam na ordem dos oito, nove 

milhões de euros. Este valor será, também, inscrito em sede das opções para 

dois mil e vinte e três e terão oportunidade, em maior detalhe, de analisar este 

orçamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Para além deste compromisso do Município em fazer parte da solução no 

acolhimento deste grande evento nacional é, também, desde a primeira hora, 

interesse deste Município que o dia a seguir, o dia sete de agosto, seja um dia 

em que possamos olhar para a frente e para aquilo que a Jornada Mundial da 

Juventude possa deixar. Uma cota parte deste investimento que estamos a 

fazer era imprescindível para a concretização da Jornada Mundial da 

Juventude em território de Loures. Portanto, era imprescindível fazermos 

algumas das etapas que vamos ter que cumprir, mas que são etapas que 

contam, e muito, para aquilo que será o futuro parque verde no pós Jornada 

Mundial da Juventude.  ---------------------------------------------------------------------------  

Quanto às questões de delimitação das zonas de acesso, como é óbvio tem 

que estar acautelado o acesso ao recinto, mas sobretudo as questões que 

dizem respeito à materialização do plano de segurança deste evento. É essa 

responsabilidade que teremos na execução desses mesmos acessos. Penso 

que com o acesso à planta muitas dessas dúvidas vão ficar diluídas.  -------------  

No que respeita à organização, neste momento o Comité Organizador Local já 

fez um pedido a todas as paróquias para fazerem um levantamento onde 

identifiquem todos os recintos onde possam pernoitar peregrinos e onde 
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possam ser distribuídas refeições. Este é um levantamento que está a ser feito 

de norte a sul do nosso país. A Câmara Municipal de Loures já teve 

oportunidade de reunir com todos os párocos de Loures, e estamos a 

acompanhar este processo. Numa primeira fase são eles que terão de carregar 

uma plataforma informática, num segundo momento será o Município a fazer 

uma verificação daquilo que foi inserido e a acrescentar algo que tenhamos a 

acrescentar. Portanto, estamos a acompanhar a situação.  ----------------------------  

O senhor Vereador está preocupado, eu diria que estamos ativamente 

atuantes, expetantes e colaborantes. Preocupação, como é óbvio, todos nós 

nos levantamos de manhã com um sem número de preocupações, desejando 

que este processo, em concreto, à semelhança do que tem sido apanágio do 

nosso país quando acolhe grandes eventos internacionais, de o acolher bem. 

Portugal tem essa enorme capacidade e não deixaremos, certamente, de o 

demonstrar uma vez mais. Estamos empenhados nessa vertente, e na vertente 

do “day after”.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Quero, nesta oportunidade, fazer um reconhecimento público ao trabalho que 

esta equipa multidisciplinar tem estado a fazer. Uma curta equipa que tem com 

ela diversos serviços da Câmara, com interlocutores designados e que estão, 

de facto, a assumir esta enorme responsabilidade e o compromisso na 

execução da Jornada Mundial da Juventude.  ---------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, agradeço as 

respostas dadas, mas não posso deixar de fazer um aparte relativamente à 

diferença de discurso entre alguém que está a tentar “meter a mão na massa” e 

a conversa que tivemos sobre a saída da A1, que toma aqui contornos 

completamente diferentes.  ----------------------------------------------------------------------  

Há questões concretas sobre aquilo que a senhora Vice-Presidente aqui nos 

anunciou e sobre o facto de nos cingirmos ao Memorando, mas este 

Memorando foi feito por um grupo de trabalho e uma comissão de 

acompanhamento. Não nos respondeu a algumas questões, como por 

exemplo, relativamente a uma questão concreta, aos terrenos que são da 

Infraestruturas de Portugal se ficarão no domínio público após a Jornada. Sim 
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ou não? Porque isto é algo que pode ser discutido em sede de comissão de 

acompanhamento onde está um membro da Infraestruturas de Portugal.  --------  

O parque verde que todos nós queremos que venha a concretizar-se em toda 

aquela zona, está garantido? Os terrenos vêm para a posse do Município, ou 

não? Isto é importante sabermos. As infraestruturas que lá vamos colocar 

servirão o futuro parque verde? Sim ou não? ----------------------------------------------  

Senhora Vice-Presidente, há aqui situações que me parecem algo caricatas. 

Então nós é que vamos fazer a proteção e o acondicionamento das linhas 

férreas existentes? E se danificarmos aquelas vias que terão mais um período 

de utilização posteriormente à Jornada, somos nós que vamos assumir essa 

responsabilidade? A Infraestruturas de Portugal não tem nada a dizer sobre 

isto? Penso que há aqui um conjunto de situações que são de uma 

ambiguidade preocupante.  ---------------------------------------------------------------------  

Senhora Vice-Presidente, não tenho qualquer gosto em discutir as casas de 

banho, mas são problemas que têm de ser tratados e trabalhados pelas 

equipas. Estamos a pouco mais de seis meses da Jornada e em vez de 

estarmos a discutir a promoção que este evento pode vir a dar para o nosso 

concelho e a forma de o concretizar, não só para Loures, para a área 

metropolitana e para o país, estamos a discutir casas de banho. Isto é que 

penso que é triste e demasiado grave, porque passamos ao lado de discutir as 

questões importantes. Este evento vai ter quase dois milhões de pessoas, pode 

ser alavanca de desenvolvimento e cartão de visita para todos os jovens que 

aqui vêm. Este memorando é pouquinho e mostra as dificuldades imensas, não 

estou a dizer que são só da responsabilidade deste Executivo de Loures, mas 

também as tem, e tenho a certeza que se fossem outros isto não acontecia, 

porque os atores políticos são outros.  -------------------------------------------------------  

Agora, estamos a chegar a um período em que aquilo que nos apresentam, 

com dificuldades que reconhecemos, não somos insensíveis, é muito pouco 

face ao que poderia vir a ser e isso preocupa-nos muito. Há um conjunto de 

questões que não estão respondidas e que nos deixam, ainda, mais 

preocupações para o futuro.  -------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não percebi o 

“meter a mão na massa” e a A1, foi de tal forma científica a intervenção que 

não consegui perceber.  --------------------------------------------------------------------------  

A Jornada Mundial da Juventude, com estes ou outros protagonistas políticos, 

são como todos disseram e bem, concordo com todos, uma montra do país, 

mas particularmente para o concelho de Loures.  ----------------------------------------  

Quero dizer que me sentei três vezes com a senhora Ministra e com o senhor 

Presidente da Câmara de Lisboa e a minha posição foi sempre a mesma.  

Sendo este um investimento do Município de Loures, do Município de Lisboa e 

do Governo, desde o início que digo que não iria abdicar e condicionar as 

opções e os compromissos que tenho com a minha população, por uma 

despesa associada à Jornada Mundial da Juventude, por muito relevo que ela 

tenha. Assim, só havia duas hipóteses. Com o orçamento próprio da Câmara 

não iria ter capacidade, porque não quero condicionar os compromissos que 

assumi com a população, e a única solução era a contração de um empréstimo 

bancário que não contasse para a capacidade de endividamento da Câmara. 

Esta foi a minha preocupação desde o início que me sentei com o senhor 

Presidente da Câmara de Lisboa e com a senhora Ministra Ana Catarina 

Mendes, e já a transmiti publicamente. Portanto, o senhor Vereador Bruno 

Nunes, noutras funções, bem sabe que já saiu uma Resolução de Conselho de 

Ministros que possibilita, no caso de Lisboa e de Loures, se assim entenderem, 

a contração de empréstimo bancário para despesas associadas à Jornada 

Mundial da Juventude, não contando para a capacidade de endividamento dos 

Municípios. Essa opção, como referiu a senhora Vice-Presidente, vai ser 

solicitada por mim a esta Câmara Municipal.  ----------------------------------------------  

A segunda ressalva que fiz foi de que as despesas associadas a bens e 

serviços de curta duração, apenas para o evento, são algo que me choca. Uma 

coisa é a despesa associada a um investimento de infraestruturação de um 

espaço, que virá à posse da Câmara, para o futuro parque verde. Esse é um 

investimento que é necessário fazer e é bem-vindo, é necessário e vamos ter 

que o fazer, outra coisa é a despesa associada a casas de banho e outras 

coisas mais, apenas para aquele período, que sempre vi com muito maus 

olhos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Quanto à questão do Memorando ser apresentado agora, mas há muito tempo 

que cada um sabe o que tem de fazer. Portanto, não vejo grande dificuldade 

naquilo que foi a articulação entre os quatro protagonistas, contando também 

com a igreja.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao que referiu o senhor Vereador Tiago Matias quando mencionou a 

entrevista que dei e disse que a minha preocupação era o pós Jornada Mundial 

da Juventude, mas o senhor Vereador acaba por concordar comigo porque a 

sua intervenção demonstra que também está. A única diferença entre nós é 

que pouco me importa para onde vai o parque norte depois de dois mil e vinte e 

seis. Não me importa nada, tem é de sair de lá. Não me interessa se vai para 

Castanheira do Ribatejo, ou para qualquer outro lado, tem é de sair dali. Até 

dois mil e vinte e seis há muito trabalho para fazer no espaço que vai ser 

disponibilizado para a Jornada Mundial da Juventude, e em grande parte do 

espaço na concretização desse parque verde. Mas não vamos esperar para 

dois mil e vinte e seis.  ----------------------------------------------------------------------------  

O Compromisso que temos é que mal a Jornada Mundial da Juventude termine 

avançamos, no ponto de vista daquilo que é a apresentação do projeto para o 

futuro parque verde e infraestruturas necessárias em todo aquele espaço até 

ao parque norte. O Governo nomeou um coordenador, o engenheiro Sá 

Fernandes, para esta missão, mas não é só para a questão da Jornada, é, 

também, para o acompanhamento futuro do tal parque verde. É isso que está 

no Decreto-Lei.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a minha preocupação, e penso que é a de todos, é porque estamos a 

oito meses de um evento desta envergadura e com necessidades que temos 

de concretizar. Não posso dizer que não estou preocupado, porque estou. 

Agora, quando referi que a minha preocupação é no pós Jornada é porque, de 

facto, temos uma oportunidade única para aproveitar todo aquele espaço e 

para devolver aquele território à população, fazendo a requalificação de toda 

aquela zona ribeirinha.  ---------------------------------------------------------------------------  

Termino dizendo que a minha preocupação não é para onde é que vai o parque 

norte, tem é de sair de lá. Até à data não tive, por parte do Governo, nenhuma 

informação que me colocasse em modo alarme relativamente à dificuldade de 

dois mil e vinte e seis, nem tão pouco quanto à questão do investimento que 



 

                                                                                                                                            

110/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

estamos a fazer, num espaço que ainda é da Infraestruturas de Portugal, mas 

que vem à posse da Câmara para a concretização do futuro parque verde.  -----  

Esta é a informação que obtive nas reuniões em que participei, e quando me 

sento com as pessoas tenho por princípio que estão todos a agir de boa-fé, 

porque se agirem de má-fé cá estaremos para tomar as decisões que temos 

que tomar.  -------------------------------------------------------------------------------------------      

Agora se me pergunta se o valor é muito, ou se é pouco, sinceramente e com 

toda a franqueza, esta iniciativa é importantíssima para o nosso concelho e 

temos de potencializar mais o nosso concelho. No entanto, importa potenciar 

aquilo que é o nosso turismo, a nossa cultura e trabalhar não só esta questão 

do Memorando, mas potenciar o concelho de Loures e aproveitar esta 

oportunidade do ponto de vista cultural e dos nossos agentes, como alavanca 

de promoção do concelho. Isto não está no Memorando, mas é algo que sei 

que a equipa e a senhora Vice-Presidente está imbuída e vai trabalhar essa 

parte, que é preocupante, que é a forma como vamos agarrar esta 

oportunidade para projetar o nosso concelho, a nossa cultura, as nossas 

tradições, o nosso turismo e as forças vivas do concelho.  -----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, vou clarificar 

quando comparei estas intervenções com as anteriores aquando discutimos a 

A1. É que a senhora Vice-Presidente, ao contrário do senhor Presidente, 

elencou todas as dificuldades que tem tido para se chegar a um fim e o senhor 

Presidente, na sua intervenção sobre a A1, desvalorizou completamente tudo e 

que estava tudo resolvido, quando as coisas dão trabalho. Ouvir a senhora 

Vice-Presidente falar sobre esta situação demonstrou, ao contrário da sua 

intervenção, um realismo diferente. Foi só isto senhor Presidente.  -----------------  

Sobre a plataforma, efetivamente, é uma questão que me preocupa muito. 

Deixe-me dizer-lhe, a título pessoal, que este Executivo se preocupou muito 

com esta realidade. Também não me preocupa para onde é que vai, mas tenho 

algum interesse do ponto de vista da economia nacional. Uma coisa é certa, o 

relatório da Infraestruturas de Portugal foi entregue no Natal passado, estamos 

a chegar ao próximo Natal e o Governo ainda não decidiu para onde é que vai. 

Também não me interessa para onde é que vai, mas que decida, porque o 
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tempo para se prepararem as coisas para esta deslocalização e o dinheiro que 

terá de estar em orçamento é muito. Portanto, se não começarmos desde já a 

trabalhar, e este Executivo que está em funções não começar desde já a 

trabalhar, a situação vai-se prolongar no tempo. Ao contrário da falta de 

ambição que os senhores disseram que nós não tivemos, se não se atalhar já 

caminho e não se tiver isso em conta, não se irá concretizar. É essa a minha 

preocupação, porque já passou um ano e a situação não está resolvida e não 

está decidida.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE A SRA. 

VEREADORA E OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------- DECLARAÇÃO DE VOTO  ----------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: A Coligação Democrática Unitária, 

apesar de ter contribuído no tempo em que este em funções Executivas no 

Município de forma decisiva para a desocupação da frente ribeirinha de Loures 

e para a criação de condições para a realização da Jornada Mundial da 

Juventude, absteve-se na presente proposta porque a mesma manifesta 

ausência de rigor e imprecisão, fundamentais para uma correta apreciação. A 

saber:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ausência de peças gráficas caracterizadoras das responsabilidades 

assumidas, nomeadamente a correta delimitação da área total de intervenção 

do território de Loures.  ---------------------------------------------------------------------------  

Ausência de avaliação financeira, ou estimativa de valores dos encargos 

elencados para a construção e implementação do recinto, e as suas 

consequências para as finanças do Município.  -------------------------------------------  

Ausência de informação acerca das infraestruturas que podem ficar de forma 

perene para o futuro do concelho de Loures, em particular na frente ribeirinha. -  



 

                                                                                                                                            

112/122 

 

 

                                                                                                                                      28ª Reunião Ordinária - 2022-11-09 

Ausência de informação acerca do ponto de situação da deslocação da 

plataforma logística da Bobadela.  ------------------------------------------------------------  

Ausência de informação acerca da passagem para o domínio público dos 

terrenos até agora afetos à Infraestruturas de Portugal.  -------------------------------  

Ausência de informação acerca da criação de infraestruturas de acesso ao 

futuro parque Tejo/frente ribeirinha. -----------------------------------------------------------  

Passado mais de um ano sobre a entrada em funções deste Executivo, a 

apresentação deste Memorando de Entendimento, que é suportado por uma 

nova Resolução de Conselho de Ministros, denota desarticulação, imprecisões 

diversas, eventuais encargos não esclarecidos que antecipam preocupações 

sérias sobre a forma como está a ser preparado o evento e o pós evento.  -------  

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

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

PONTO TRINTA E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 716/2022 - 

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

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 QUE 

APROVOU A SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO, POR 180 DIAS 

SEGUIDOS, DA EMPREITADA; - A DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO 

PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A MINUTA DO CONTRATO DA 

MODIFICAÇÃO OBJETIVA E APRECIAÇÃO DE EVENTUAIS 

RECLAMAÇÕES, - REFERENTE À EMPREITADA “ACESSOS VIÁRIOS A 

NASCENTE DO CENTRO COMUNITÁRIO E PISCINAS, EM SANTO 

ANTÓNIO DOS CAVALEIROS” (PROCº Nº 1522-C/DOM) ----------------------------  

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

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

A. Na sequência do concurso público, foi adjudicada a proposta apresentada 

por Estrela do Norte – Engenharia e Construção, Lda. para a execução da 

empreitada tendo por objeto os “Acessos Viários a Nascente do Centro 

Comunitário e Piscinas, em Santo António dos Cavaleiros”, tendo o contrato 

nº 170/2020 sido celebrado em 03-08-2020, o qual foi visado pelo Tribunal 

de Contas a 18-11-2020; ---------------------------------------------------------------------  

B. A consignação da obra ocorreu em 30-04-2021; --------------------------------------  
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C. Na sequência de anterior pedido de prorrogação de prazo, a empreitada 

cessava o seu prazo contratual no dia 27.10.2022; -----------------------------------  

D. Por email datado de 13.10.2022, a Estrela do Norte solicitou nova 

prorrogação do prazo da empreitada de mais 180 dias (6 meses), 

apresentando um novo Plano de Trabalhos, bem como os respetivos planos 

de equipamento, de mão-de-obra, de pagamentos e cronograma financeiro, 

através de email com registo de entrada E/141795/2022; --------------------------  

E. A empresa adjudicatária justificou este pedido de prorrogação de prazo com 

constrangimentos decorridos em obra que enumera e que condicionaram o 

normal desenvolvimento dos trabalhos, destacando-se as consequências de 

pandemia COVID-19 que dificultaram a obtenção de matérias primas e mão 

de obra para execução das atividades da empreitada; ------------------------------  

F. As prorrogações graciosas de prazo para conclusão do contrato de 

empreitada correspondem a uma ampliação do prazo de cumprimento do 

contrato concedido pelo Dono da Obra, em virtude de o Empreiteiro não 

conseguir cumprir o prazo de conclusão previsto por razões que – não 

obstante lhe serem (ao Empreiteiro) imputáveis, o Dono da Obra entende, 

por razoáveis e justas face às circunstâncias concretas que as causaram e 

porque compatíveis com o interesse público envolvido –  deverem ser 

relevadas; -----------------------------------------------------------------------------------------  

G. Face à factualidade apurada e à ponderação do interesse público envolvido, 

o qual conduziu a um juízo de bondade na continuidade de execução da 

empreitada sem interrupções, foi proposto o deferimento da prorrogação 

graciosa solicitada de mais 180 dias, sem encargos adicionais para o 

Município, conforme informação nº 0020/DIEP/AS com registo 

E/146994/2022, (…); ---------------------------------------------------------------------------  

H. Atendendo à proximidade da vigência contratual e à impossibilidade de o 

órgão competente reunir, sequer, extraordinariamente, foi decidido por meu 

despacho datado de 27.10.2022 prorrogar o contrato por mais 180 dias, 

passando a data de conclusão da empreitada para o dia 26.04.2023; ----------  

I. Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do Anexo aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a supra identificada decisão carece de ser 

ratificada;------------------------------------------------------------------------------------------  
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J. A referida prorrogação de prazo, porque constitui uma alteração do prazo 

contratual, carece de formalização, pelo que haverá lugar a posterior 

aprovação da minuta da adenda pelo órgão competente para a decisão de 

contratar, a qual será posteriormente notificada ao empreiteiro, que a poderá 

acolher ou apresentar reclamação no prazo de 5 dias subsequentes à 

notificação, e que deve ser decidida pelo órgão competente no prazo de 10 

dias seguidos; -----------------------------------------------------------------------------------  

K. Decorre da experiência de gestão contratual que dificilmente os 

suprarreferidos prazos são exequíveis em sede de agendamentos de 

reuniões de câmara, pelo que se revela conveniente a delegação dessas 

competências no Presidente da Câmara; ------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º 

do Anexo aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e dos artigos 

98.º, 100.º, 102.º e 109.º, todos do Código dos Contratos Públicos: -------------  

1. Ratificar a aprovação da 2ª prorrogação de prazo da empreitada por 180 

dias seguidos, passando a conclusão da mesma a ficar prevista para o dia 

26 de abril de 2023, sem quaisquer encargos adicionais financeiros para o 

Município; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a delegação de competências no Presidente da Câmara para 

aprovação da minuta do contrato para formalização da presente modificação 

objetiva e apreciação de eventuais reclamações. (…)” ------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, a questão que 

coloco é porque há uma divergência concreta entre o parecer da fiscalização e 

os serviços que propõem metade do tempo. Assim, gostaria de saber a razão 

por se ter optado por ter dado os cento e oitenta dias que o empreiteiro 

solicitou e não o que indica o parecer da fiscalização.  ----------------------------------  
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A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENGENHEIRA 

ANA LUÍSA FERREIRA: A divergência prende-se com o facto da equipa 

técnica designada pelo Departamento de Obras Municipais, a Diretora da 

Fiscalização, entender que a fiscalização contratada externa não tem razão na 

avaliação que faz. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, quero apenas 

fazer um comentário, não posso deixar de o fazer porque tinha 

responsabilidades neste pelouro, porque fomos muitas vezes acusados, e 

estávamos em fase de pandemia, de diversas obras terem prorrogações 

excessivas dos prazos. Pois bem, vistas as coisas e ainda assim com 

pareceres desfavoráveis da fiscalização, o Executivo mantém esta opção que 

em tempos criticou.  -------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA E DO SR. VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE A SRA. 

VEREADORA E OS SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

PONTO TRINTA E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 717/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O APOIO 

FINANCEIRO NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS PARES 2.0 E PARES 3.0 -----  

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

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

A) Depois da criação, através da Portaria nº 290/2019, de 5 de setembro, do 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 2ª Geração 

(PARES 2.0), o Governo enquadrou, na Portaria nº 201-A/2020, de 19 de 

agosto, o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª 

Geração (PARES 3.0) com a finalidade de apoiar o desenvolvimento, a 
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consolidação e a reabilitação da rede de equipamentos sociais. Para este 

efeito, foram publicados: ----------------------------------------------------------------------  

• O Despacho n.º 8297-D/2019, de 18 de setembro que aprova o 

aviso de abertura de candidaturas ao PARES 2.0, apostando numa 

política de apoio à infância e proteção das famílias, com abertura de 

candidaturas à resposta social Creche; ----------------------------------------  

• O Despacho nº 9952/2020, de 15 de outubro que aprova o aviso de 

abertura de candidaturas ao PARES 3.0, para reforço da capacidade 

de resposta, relativamente aos equipamentos estrutura residencial 

para pessoas idosas, serviço de apoio domiciliário, centro de dia, 

centro de atividades ocupacionais, lar residencial e residências 

autónomas; ----------------------------------------------------------------------------  

B) De acordo com o Diagnóstico Social do Concelho de Loures (2019), é 

reconhecida a necessidade de aumento da oferta de equipamentos da rede 

solidária ao nível de creche, pré-escolar e CATL e recomendado o reforço da 

capacidade das respostas sociais para pessoas idosas e para pessoas com 

deficiência;----------------------------------------------------------------------------------------  

C) A possibilidade de candidaturas, por parte de instituições do setor social e 

solidário, aos referidos programas configura uma oportunidade com 

importância elevada para o território e a sua aprovação significa que 

poderão ser criadas condições para aumentar respostas sociais tão 

necessárias;  -------------------------------------------------------------------------------------  

D) Neste contexto de oportunidade, no concelho de Loures:---------------------------  

• 6 entidades têm candidatura aprovada ao PARES 2.0 com o objetivo 

de alargar as respostas sociais de creche em 307 novas vagas e 64 

novos postos de trabalho; ---------------------------------------------------------  

• 4 entidades têm candidatura aprovada ao PARES 3.0 com o objetivo 

de alargar as respostas sociais de Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas (ERPI) em 180 novas vagas, Centro de Dia em 50 

novas vagas, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) em 50 novas 

vagas e Lar Residencial em 22 novas vagas. Este aumento de 

respostas sociais traduz-se na criação de um total de 95 postos de 

trabalho; --------------------------------------------------------------------------------  
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E) Que, a concretizarem-se todos os projetos aprovados e à data de submissão 

das candidaturas, esta intervenção no território corresponde a um valor de 

global de 14.478.974,00€ de investimento; ---------------------------------------------  

F) O Município de Loures tem como uma das suas atribuições a promoção e 

salvaguarda dos interesses das suas populações (nº1 do artigo 23º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro); ----------------------------------------------------------  

G) Compete às Câmaras Municipais apoiar atividades de natureza social, 

incluindo a prestação de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, 

em parceria com instituições particulares de solidariedade social (alíneas u) 

e v) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro); ----------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 32.º da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, delibere aprovar, como regra, que o apoio 

financeiro do Município às entidades com candidatura aprovada no âmbito dos 

Programas PARES 2.0 e PARES 3.0, corresponda a 20% do investimento total, 

com limite nos 500.000,00€ por entidade/candidatura. (…)” ---------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, gostaria de fazer a 

apresentação desta proposta de forma muito genérica e a oportunidade da 

mesma.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Como sabem, este assunto tem sido aqui falado variadíssimas vezes e quero 

dizer que temos no nosso concelho dez candidaturas aprovadas, no âmbito do 

Programa PARES, quer para a constituição de respostas sociais na área da 

infância, quer no apoio à terceira idade e temos mais sete aprovadas no âmbito 

do Plano de Recuperação e Resiliência.  ---------------------------------------------------  

Os Programas PARES estão neste momento a fazer uma revisão de valores a 

pedido da Segurança Social, para dar início ao processo de lançamento de 

concurso. Temos estado a acompanhar o trabalho de cada uma delas, e a 

acompanhar, sobretudo, as preocupações que têm vindo a manifestar, tendo 

em linha de conta que as candidaturas foram apresentadas em dois mil e 
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dezanove, dois mil e vinte e dois mil e vinte e um e houve, face ao estado atual 

da conjuntura da construção civil, um acréscimo do valor da construção. Assim, 

procuraram-nos no sentido de perceber qual o apoio financeiro que a Câmara 

Municipal de Loures está disponível para dar, para que possam avaliar qual a 

sua quota parte de responsabilidade e qual a cota parte que terão de assumir 

junto de instituições bancárias.  ----------------------------------------------------------------  

Por tudo isto a proposta que hoje apresentamos diz, nesta fase, respeito às dez 

candidaturas com os Programas PARES 2.0 e PARES 3.0. Estabelece um 

critério de apoio de vinte por cento do montante global de investimento do 

montante que estava fixado, à data da apresentação de cada uma das 

candidaturas e impõe um teto máximo deste apoio na ordem de meio milhão de 

euros, e é um valor que consideramos correspondente ao apoio que queremos 

dar a estas mesmas candidaturas.  -----------------------------------------------------------  

Reforço que continuaremos neste trabalho para aquilo que diz respeito ao 

apoio às demais candidaturas aprovadas nos Programas PARES, e 

gostávamos de poder inscrever em orçamento municipal estas verbas, não 

sendo a isso obrigados, nesta fase. Mas entendemos que, tendo em linha de 

conta o princípio da transparência e da equidade que queremos dar a este 

assunto, que nos sentiremos todos mais confortáveis se este critério, esta 

regra, puder ser aprovada pelo Executivo Municipal.  -----------------------------------  

Peço desculpa por a proposta estar a ser apresentada e admitida nesta 

reunião, mas tem única e exclusivamente a ver com o facto de ter realizado 

uma reunião com rodas estas instituições na passada segunda-feira, depois de 

outras. Houve, inclusivamente, no meio desta metodologia de trabalho que foi 

levada a cabo, reuniões entre as instituições de onde resultou uma carta que 

dirigiram ao Executivo Municipal. Essa carta chegou à nossa posse na passada 

sexta-feira e segunda feira, tive reunião com estas instituições, e tivemos estes 

dois dias para preparar esta proposta.  ------------------------------------------------------  

Portanto, creio que o assunto, com esta apresentação que vos faço, cujo mapa 

que anexo é público, quer da criação de vagas, quer dos apoios financeiros. 

Penso que há a sublinhar o número elevado de vagas que serão colocadas à 

disposição no nosso concelho, bem como outro elemento, também bastante 
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importante, o número de postos de trabalho que vão ser criados com a 

construção destes novos dez equipamentos.  ---------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO PITEIRA: Senhor Presidente, esta matéria é 

de grande importância para várias instituições na área do concelho, para as 

respostas sociais na área do concelho e é uma matéria que exige da parte da 

Câmara uma análise com alguma ponderação.  ------------------------------------------  

Nós condescendemos com a admissão na Ordem do Dia desta proposta, mas, 

naturalmente precisamos de tempo para conseguir ler, compreender e ter 

alguma análise crítica em relação a números que aqui estão colocados. Devo 

relembrar, que o que está em causa é até que ponto é que o Município vai 

comparticipar nas candidaturas já apresentadas e aprovadas por várias 

instituições, e que isso é vital para que alguns desses projetos se possam, de 

facto, concretizar. Portanto, não se pode exigir aos membros desta Câmara, 

em particular aos Vereadores que receberam a proposta no início desta 

reunião, que tenham tido tempo de a analisar e tenham sobre ela uma opinião 

crítica.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Compreendo todas as questões que foram colocadas pela senhora Vice-

Presidente, mas, obviamente, não estivemos nas reuniões em que esteve, não 

participámos nesses encontros, mas precisamos de fazer as nossas próprias 

contas e de analisar a proposta com atenção. Assim, a nossa proposta é que 

se mantenha em Ordem do Dia esta proposta para a próxima reunião de 

Câmara, dando-nos tempo para podermos fazer a análise ponderada e termos 

uma opinião relativamente a esta matéria.  -------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  

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

III)  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------   

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Vladimiro Soares Resa, residente na 

Rua das Forças Armadas, nº. 17, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões 

referenciadas nos pontos seguintes:  ---------------------------------------------------------  
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- Demolição das casas da paróquia na rua Padre Américo; --------------------------  

-  Centro de Saúde de Santo Antão do Tojal em monoblocos;  ----------------------  

-  Alteração do PDM – oficinas do Metropolitano em Santo Antão do Tojal – 

unidades de logística; -------------------------------------------------------------------------  

- Endividamento da Câmara Municipal de Loures, luz verde do Tribunal de 

Contas; --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rotunda de Á-Das-Lebres.  -------------------------------------------------------------------  

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

--- Relativamente à demolição das casas paróquia na rua Padre Américo a 

senhora Vice-Presidente referiu que esta não é uma responsabilidade da 

Câmara Municipal de Loures, não tem conhecimento formal, ao invés daquilo 

que referiu, nem tem nenhum pedido da paróquia para intervir nesta matéria. 

Referiu, ainda, que a Câmara está disponível para fazer parte desta solução.  --  

Quanto ao centro de Saúde de Santo Antão do Tojal em monoblocos, 

sublinhou que é intenção do Município a sua construção, mas que até estar 

concretizada esta construção o Executivo Municipal decidiu e apresentou à 

Administração Regional de Saúde, no sentido de criar dignidade aos utentes 

daquele Centro de Saúde, a transferência das instalações do local em que 

está, que não tem condições para funcionar um Centro de Saúde, para um 

monobloco.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, informou o senhor munícipe que nos primeiros meses de dois mil e vinte 

e três a unidade de saúde de Santo Antão do Tojal irá funcionar em instalações 

contentorizadas, junto ao aqueduto. Informou, também, que no primeiro 

semestre de dois mil e vinte e três estará em andamento o processo concursal 

que levará à concretização das instalações definitivas daquela unidade de 

saúde.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

IV)  ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ------------------------------------------------ 

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

- Ata da 21.ª e 22.ª Reuniões Ordinárias dos SIMAR - Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, realizadas em 22 de setembro e 06 de outubro de 2022, 

respetivamente;  ------------------------------------------------------------------------------------  
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- Informação nº E/142303/2022 de 2022.10.17, prestando conhecimento dos 

empréstimos – quadro para o setor público – Banco Europeu de Investimento;   

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

- Informação nº E/150816/2022, de 2022.10.31 referente aos documentos de 

Prestação de Contas da Câmara Municipal de Loures e da Loures Parque, 

Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. Unipessoal, respeitante ao 1º 

semestre de 2022; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ofício com o registo de entrada nº E/15699/2022 de 04.11.2022, dos SIMAR - 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures 

e Odivelas, referente à Prestação de contas e Relatório de Gestão do 1º 

semestre de 2022; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

- Informação nº E/117355/2022 de 2022.08.27, prestando conhecimento dos 

montantes em dívida ao Município desde 2002 a 2021, por pessoas singulares 

e coletivas.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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, junto às propostas, em pasta 

anexa ao Livro de Atas: --------------------------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 688/2022 – Ratificação da 14ª Alteração 

Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022/2026; --------------------   

- Assunto para conhecimento - Informação nº E/150816/2022, de 2022.10.31 

referente aos documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal de 

Loures e da Loures Parque, Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. 

Unipessoal, respeitante ao 1º semestre de 2022 ------------------------------------------  
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- Assunto para conhecimento - Ofício com o registo de entrada nº 

E/15699/2022 de 04.11.2022, dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, referente à Prestação 

de contas e Relatório de Gestão do 1º semestre de 2022. -----------------------------  

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

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

 --- Eram treze horas e trinta e seis minutos quando foram encerrados os 

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

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

 --- A Reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Administração 

Geral.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, DEZEMBRO, 

VINTE E UM, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO OS SRS. 

VEREADORES GONÇALO FILIPE VINTÉM CAROÇO, VASCO ANTÓNIO 

PINHÃO RAMOS TELES TOUGUINHA E PAULO RUI LUÍS AMADO, 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,  


