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

-------------------------------------ATA DA 29ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2022-11-23, 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 

trinta e nove minutos, com a presença inicial da Srª. Vice-Presidente, das 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM - Dada a circunstância dos senhores Vereadores Vasco António 

Pinhão Ramos Teles Touguinha, Paulo Jorge Piteira Leão e Bruno Miguel de 

Oliveira Nunes e da senhora Vereadora Anabela de Oliveira Feliciano e 

Pacheco se encontrarem impossibilitados de comparecer à reunião, estiveram 

presentes, em sua substituição, a senhora Ana Catarina Ferreira Marques, os 

senhores Mário Rui Pedroso Pina e Vitor Hugo Batista Cacito e a senhora 

Fernanda Maria Cardoso Santos, respetivamente, tendo a Câmara deliberado 

justificar as faltas da senhora Vereadora e dos senhores Vereadores, 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, vinte e um, que registava um total de disponibilidades para o 
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dia seguinte, no montante de cinco milhões, oitocentos e noventa mil, 

quinhentos e catorze euro e seis cêntimos. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

PONTO 1.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 718/2022 - SUBSCRITA  

------------------PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 15ª  

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

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

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

PONTO 2.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 719/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE  

------------------IMÓVEIS (IMI), A VIGORAR EM 2023 -----------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 720/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DA  

------------------PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS, A ARRECADAR EM  

------------------2024, COM REFERÊNCIA AOS RENDIMENTOS DO ANO DE  

------------------2023 --------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 721/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------DERRAMA DE 2022, A COBRAR EM 2023 ----------------------------  

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

PONTO 5.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 722/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM  

------------------ (TMDP), PARA O ANO DE 2023 ------------------------------------------  
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PONTO 6.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 723/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE  

------------------LOURES E A AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA  

------------------RODOVIÁRIA (ANSR) --------------------------------------------------------  

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

PONTO 7.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 724/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------FÓRMULA DE REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA; - A  

------------------MODIFICAÇÃO OBJETIVA AO CONTRATO N.º 134/2022; - A  

------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA  

------------------CÂMARA, PARA APROVAR A MINUTA DO CONTRATO,  

------------------RELATIVO ÀS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA UGT7 (AUGI) DO  

------------------BAIRRO PORTELA DA AZÓIA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  

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

------------------ (PROC. 1540-E/DOM) -------------------------------------------------------  

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

PONTO 8.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 725/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------MINUTA DO CONTRATO ADICIONAL; - A DELEGAÇÃO NO  

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

------------------APRECIAÇÃO DE EVENTUAIS RECLAMAÇÕES DA MINUTA,  

------------------NO ÂMBITO DA EMPREITADA DENOMINADA “ESCOLA  

------------------BÁSICA JOÃO VILLARET – CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO  

------------------GIMNODESPORTIVO, EM LOURES” ------------------------------------  

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

PONTO 9.  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 ---------------------------------------------------------------  

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

PONTO 10.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 726/2022 - SUBSCRITA  

------------------PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A  
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------------------TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS DE  

------------------FANHÕES, DE LOURES E PARA A UNIÃO DAS FREGUESIAS  

------------------DE SACAVÉM E PRIOR VELHO - TRANSPORTES  

------------------ESCOLARES, ANO LETIVO 2022/2023 (SETEMBRO DE 2022 A  

------------------JUNHO 2023) -------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 11.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 727/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS DE  

------------------FANHÕES, DE LOURES E PARA A UNIÃO DAS FREGUESIAS  

------------------DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS -  

------------------TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LETIVO 2021/2022 (3º  

------------------TRIMESTRE) --------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 12.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 728/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A UNIÃO DAS  

------------------FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL,  

------------------NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - ANO  

------------------LETIVO 2022/2023 ------------------------------------------------------------  

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

PONTO 13.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 729/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AGRUPAMENTOS  

------------------DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE  

------------------COMPETÊNCIAS, AO ABRIGO DO DECRETO-LEI N.º 21/2019,  

------------------DE 30 DE JANEIRO -----------------------------------------------------------  

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

PONTO 14.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 730/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS  

------------------DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E  

------------------FORMAÇÃO DE ADULTOS - ANO LETIVO 2022/2023 -------------  
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PONTO 15.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 731/2022 - SUBSCRITA  

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

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

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

------------------QUE ASSEGURAM AS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE  

------------------APOIO À FAMÍLIA (AAAF) --------------------------------------------------  

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

PONTO 16.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 732/2022 - SUBSCRITA  

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

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

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

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

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 733/2022 - SUBSCRITA  

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

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

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

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

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

PONTO 18.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 734/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------INTERCARREIRAS NA CARREIRA/CATEGORIA ATUAL ---------  

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

PONTO 19.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 735/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,  

------------------ A DESIGNAÇÃO DO FISCAL ÚNICO DA GESLOURES – 

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

------------------LDA. --------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 20.  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 -----------------------------------------------------------------------  
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PONTO 21.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 736/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE  

------------------LOURES E A FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL -----  

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

PONTO 22.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 737/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------MUNICÍPIO DE LOURES E O ALTO COMISSARIADO PARA AS  

------------------MIGRAÇÕES (ACM) ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 23.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 738/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CENTRO DE CULTURA  

------------------E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE LOURES (CCDML) ------------  

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

PONTO 24.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 739/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O SHIV MANDIR –  

------------------TEMPLO HINDÚ  ---------------------------------------------------------------  

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

PONTO 25.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 740/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------A MUDANÇA E REPRESENTAÇÃO TRANSCULTURAL (AMRT) 

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

PONTO 26.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 741/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------MORADORES UNIDOS DA APELAÇÃO (AMUA) --------------------  

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

PONTO 27.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 742/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ  
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------------------GOUVEIA, À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE  

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

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

PONTO 28.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 743/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------GOUVEIA, À ANDDVIS-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE  

------------------DESPORTO PARA DEFICIENTES VISUAIS --------------------------  

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

PONTO 29.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 744/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------AMIZADE, À AMSAC-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE  

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

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

PONTO 30.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 745/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO CINETEATRO DE  

------------------LOURES, À ASSOCIAÇÃO “COMPANHIA DE DANÇA  

------------------CONTEMPORÂNEA DE SINTRA” ----------------------------------------  

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

PONTO 31.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 746/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO N.º  

------------------308/2021; - A MINUTA DA MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO  

------------------CONTRATO, RELATIVA À AQUISIÇÃO CONTINUADA DE  

------------------BENS DE CONSUMO ALIMENTAR “PRODUTOS HORTÍCOLAS  

------------------E FRUTA”, PARA OS REFEITÓRIOS DO MUNICÍPIO DE  

------------------LOURES E DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE  

------------------ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICIPIOS DE LOURES E  

------------------ODIVELAS (SIMAR) -----------------------------------------------------------  

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

PONTO 32.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 747/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE  
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------------------RECRUTAMENTO PARA OCUPAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE  

------------------TRABALHO DA CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL,  

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

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

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

------------------AFETAR AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO,  

------------------JUVENTUDE E SAÚDE  -----------------------------------------------------  

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

PONTO 33.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 748/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ADMISSÃO DE 8 (OITO) TRABALHADORES, PARA  

------------------CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA  

------------------MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES  

------------------PÚBLICAS, POR TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO  

------------------DE RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA, A AFETAR À  

------------------DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AMBIENTAIS, À DIVISÃO  

------------------DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, À DIVISÃO  

------------------ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS E À DIVISÃO DE  

------------------BEM-ESTAR ANIMAL  --------------------------------------------------------  

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

PONTO 34.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 749/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ABERTURA DE CONCURSO INTERNO DE ACESSO  

------------------LIMITADO, PARA 1 (UM) AGENTE MUNICIPAL DE 1ª CLASSE,  

------------------DA CARREIRA DE POLÍCIA MUNICIPAL ------------------------------  

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

PONTO 35.  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 --------  

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

PONTO 36.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 750/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO  
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------------------ALVARÁ Nº 01/2001, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  

------------------CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO -------------------------------------  

------------------(PROCº. Nº 67.610/URB_L_L/2019 – CÁLCULO PREVISTO -  

------------------PROJETOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,  

------------------LDA.) -------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 37.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 751/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------ALVARÁ Nº 08/2003, NO BAIRRO DA MURTEIRA SUL, NA  

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

------------------(PROCº. Nº 71.608/URB_L_L/2022 – ANA DE AZEVEDO  

------------------GUEDES LEBRE) --------------------------------------------------------------  

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

PONTO 38.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 752/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------SUBSTITUIÇÃO DAS HIPOTECAS REGISTADAS SOBRE OS  

------------------LOTES 3 E 4, POR GUIAS DE DEPÓSITO EM DINHEIRO, NOS  

------------------TERMOS FIXADOS NA DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO  

------------------ALVARÁ 01/2013, REFERENTE AO BAIRRO DAS LAMEIRAS,  

------------------NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS  

------------------CAVALEIROS E FRIELAS ---------------------------------------------------  

------------------(PROCº. Nº. 50293/LA/L/N – CONSTRUÇÕES DUARTE E  

------------------NEVES HENRIQUES, LDA.) ------------------------------------------------  

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

PONTO 39.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 753/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS PARA A LOCALIDADE DE  

------------------SACAVÉM, NA UNIÃO DAS FREGUESIA DE SACAVÉM E  

------------------PRIOR VELHO  -----------------------------------------------------------------  

------------------(PROCº. Nº. 15.834/DAU) ---------------------------------------------------  

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

PONTO 40.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 754/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------ATRIBUIÇÃO E ALTERAÇÃO DE GRAFIA DE TOPÓNIMOS  



 

                                                                                                                                            
10/135 

 
 
                                                                                                                                     29ª Reunião Ordinária - 2022-11-23 

------------------PARA A LOCALIDADE DE SACAVÉM, NA UNIÃO DAS  

------------------FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO ----------------------  

------------------(PROCº. Nº.  31.061/OM) ----------------------------------------------------  

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

PONTO 41.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 755/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------DENUNCIA DO CONTRATO Nº 86/2022, CELEBRADO ENTRE  

------------------O MUNICIPIO DE LOURES E A GOLD ENERGY –  

------------------COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A.; - A ADESÃO AO  

------------------MERCADO REGULADO DE GÁS NATURAL PARA  

------------------INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DE CONSUMO IGUAL OU  

------------------INFERIOR A 10.000 M3/ANO; - A REALIZAÇÃO DA DESPESA,  

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

------------------NOMEAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO E A DESIGNAÇÃO  

------------------DO JÚRI; A PUBLICITAÇÃO NO DIÁRIO DA REPUBLICA E NO  

------------------JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, PARA AQUISIÇÃO  

------------------DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA   

------------------INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DE CONSUMO SUPERIOR A  

------------------10.000 M3/ANO  ----------------------------------------------------------------  

------------------(PROCº. Nº. 57.396/DCP/2022) --------------------------------------------  

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

PONTO 42.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 756/2022 - SUBSCRITA  

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

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

------------------MINUTA DO CONTRATO, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO  

------------------DE LOURES E A FOCUS GROUP – DESIGN & CONSULTANCY,  

------------------LDA., RELATIVO À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE  

------------------EXECUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DO EIXO  

------------------NORTE/SUL, NO CONCELHO DE LOURES --------------------------  

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

PONTO 43.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 757/2022 - SUBSCRITA  

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

------------------APROVAR A ALTERAÇÃO DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO,  

------------------NO ÂMBITO DO MERCADO DE NATAL DE 2022 -------------------  
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I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:  ----------------------------------------  

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhoras Vereadoras e Senhores 

Vereadores, vamos dar início à nossa reunião, dizendo que temos dois 

documentos que nos fizeram chegar à mesa. Um, da Coligação Democrática 

Unitária e outro da senhora Vice-Presidente da Câmara. -----------------------------  

Enquanto os documentos não são distribuídos, iniciávamos o Período de Antes 

da Ordem do Dia, e pergunto se há intervenções. --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, gostaria de 

colocar algumas questões. Uma, tem a ver com o facto de a União das 

Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, não estar a fazer a 

recolha de monos, ao contrário do que tinha sido aqui aprovado. Portanto, 

gostaríamos de saber a razão dessa situação e se terá resolução num futuro 

próximo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, sobre o Orçamento que vai ser deliberado para a próxima semana, 

designadamente, a questão da Carta Educativa, seria importante sabermos 

qual o ponto de situação da mesma. Já nos foi referido, mais que uma vez, que 

haveria uma apresentação, no entanto, ela acabou por não se concretizar. Não 

sabemos se há algum documento que seja possível disponibilizar aos 

Vereadores, para percebermos as opções que estão no Orçamento que vai ser 

apresentado para a semana, portanto, se houver algum documento nesse 

sentido, agradecíamos a sua disponibilização. ------------------------------------------  

Senhor Presidente, a outra, tem a ver com a GesLoures. Tivemos a ocasião de 

ler a Adenda ao Contrato que foi entregue há duas semanas, e quero dizer-lhe 

que qualquer pessoa que leia aquela Adenda, percebe que há ali muitas 

questões que nada têm a ver com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

Quando, por exemplo, se exige a esses trabalhadores, que, se trabalharem 

para outra empresa que não a GesLoures, têm que informar a Administração 

da GesLoures, isso não tem nada a ver com o Regulamento Geral de Proteção 

de Dados. Aliás, todo o conteúdo, vai, evidentemente, no sentido de 

condicionar os trabalhadores da GesLoures. E compreende-se agora muito 
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melhor, porque é que esse clima de medo, está instalado entre os 

trabalhadores desta empresa. ----------------------------------------------------------------  

Queria, também, dizer ao senhor Presidente, que tivemos acesso a outra 

Adenda diferente daquela que nos foi entregue, aqui, na Reunião de Câmara, 

que também foi assinada por alguns trabalhadores, e nessa outra Adenda, 

aquilo que é referido como diferente, é uma cláusula que diz que, mesmo após 

dois anos do trabalhador sair da GesLoures, terá que continuar a informar a 

empresa para onde é que foi trabalhar. ----------------------------------------------------   

Há trabalhadores que assinaram esta cláusula. Foi este documento que lhes 

deram para assinar. Pelo menos é a informação que temos. Portanto, aquilo 

que queríamos questionar, é se existe ou não, mais alguma Adenda, diferente 

daquela que nos foi entregue e que os trabalhadores tenham assinado. ---------  

Entretanto, aquilo que esperamos, é que o senhor Presidente tome uma 

posição sobre esta situação, que até agora não tomou, e continuamos à espera. 

Não o fez, nem junto do Conselho de Administração, pelo menos que nos tenha 

informado, também não o fez publicamente. Portanto, na nossa opinião, é uma 

situação insustentável. --------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, ainda sobre a GesLoures, temos, também, a informação, 

que o processo de contratação para substituição das areias dos filtros das 

piscinas de Santa Iria de Azóia, foi precedido por um outro concurso, que foi 

anulado pela GesLoures e que depois deu lugar a este outro concurso. 

Portanto, o que nós solicitamos, é o acesso ao concurso que foi lançado e que 

foi anulado, para percebermos tudo aquilo que está por trás deste concurso e 

para percebermos o que é que se passa, de facto, com a gestão pública da 

GesLoures. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Solicitamos, também, a disponibilização do procedimento do concurso do 

contrato do serviço de manutenção das caldeiras e do técnico de manutenção, 

que está adjudicado. Caso tenha havido algum concurso anterior que tenha tido 

o mesmo procedimento de anulação, também o solicitamos. ------------------------  

Portanto, senhor Presidente, sobre a GesLoures, era isto que queríamos referir, 

e, evidentemente, os Vereadores da Coligação Democrática Unitária, irão 

tomar as medidas necessárias, para que esta Adenda, que mais não é do que 

uma forma de condicionar os trabalhadores, deixe de ter validade, até porque 

ela não tem nenhuma razão para existir. --------------------------------------------------  
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Senhor Presidente, se entender, posso entregar-lhe a Adenda que nos foi 

entregue, que é diferente daquela que foi entregue pela Câmara Municipal, para 

o senhor Presidente ver essa situação. ----------------------------------------------------  

Por último, uma questão que tem a ver com a falta de água na Quinta do Mocho. 

Temos a informação que, desde sexta-feira, há problemas com a água. Já lá 

vão cinco dias e, convenhamos, é uma situação muito difícil para as pessoas 

que lá moram. Portanto, seria importante percebermos o que ali se passa, 

quando é que a situação será resolvida e de que forma, de forma a que aquela 

população, rapidamente, tenha o acesso à água restabelecido, que neste 

momento, é feito através dos bombeiros de Sacavém, que são eles que 

entregam a água àquela população. --------------------------------------------------------  

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

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

Executivo, e a si em concreto, o seguinte: soubemos, pelas notícias, que, 

relativamente à entrada em vigor da Carris Metropolitana, que terá havido 

concordância para iniciar funções no início do ano. Inclusive, já temos visto 

alguns autocarros no nosso concelho, com a marca metropolitana. Por isso, 

queria saber o ponto de situação sobre o andamento dos trabalhos com a TML 

– Transportes Metropolitanos de Lisboa e com a Carris Metropolitana. Ou seja, 

se está tudo a correr bem para que, em janeiro, a alteração do serviço no nosso 

Concelho, possa acontecer de forma natural e correta. Também em relação ao 

conjunto de motoristas que viriam reforçar a equipa da Carris Metropolitana, se 

está a acontecer esse reforço. Portanto, o ponto de situação deste processo. -       

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

A VEREADORA, SRª FERNANDA SANTOS: Senhor Presidente, queria 

questioná-lo sobre uma situação que nos foi reportada, mas que nós também 

verificámos pessoalmente nalguns sítios, relativamente a problemas na recolha 

de lixo em algumas Freguesias do Concelho, designadamente, na União das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, na União das Freguesias de 

Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela e também em Loures. -----  

Temos relatos de várias pessoas que nos deram essa nota e verificámos, 

também, pessoalmente, algumas queixas no Portal da Queixa. Portanto, 

gostaríamos de saber o que é que se passa, dado que, segundo a informação 

que nos chegou, por vezes, a recolha do lixo não é feita, durante dois ou três 
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dias, o que, evidentemente, causa transtornos para a população e poderá 

causar até problemas ao nível da saúde pública.  --------------------------------------  

Depois, senhor Presidente, com a sua permissão, passaria a ler uma 

Declaração Política da Coligação Democrática Unitária, sobre a greve do dia 

dezoito de novembro. ---------------------------------------------------------------------------     

“O contexto que vivemos, é marcado por um elevado aumento do custo de vida. 

Depois dos anos da pandemia, usa-se, agora, o pretexto da guerra e as 

sanções, a inflação e a especulação, aumentar a exploração, acumular mais 

lucros, concentrar mais poder e riqueza. --------------------------------------------------  

Enquanto os trabalhadores e os reformados, perdem poder de compra e veem 

as suas condições de vida ainda mais degradadas, os grandes grupos 

económicos não param de arrecadar colossais lucros e dividendos. O dinheiro 

que falta à maioria, sobra para a pequena minoria que controla empresas e 

sectores estratégicos. ---------------------------------------------------------------------------  

Faltam medidas concretas de resposta aos problemas dos trabalhadores, 

reformados e suas famílias. Faltam medidas de controle dos preços dos bens 

e serviços essenciais e de combate à especulação. Falta taxar os escandalosos 

lucros das grandes empresas, conseguidos à custa das dificuldades de tantos 

outros. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Os trabalhadores da Administração Pública que sentem estes problemas, 

agravados por anos de congelamento das carreiras sem progressões e com 

sistemas de avaliação injustos, marcaram um dia de luta no passado dia 

dezoito de novembro, exigindo atualizações e aumentos de salários que 

acompanhe o aumento da inflação. ---------------------------------------------------------  

A correção da tabela remuneratória única. A revogação do SIADAP e a sua 

substituição, por um sistema de avaliação sem cotas, formativo, equitativo e 

justo. A aplicação efetiva do SPI e a inclusão do risco, abrangendo todos os 

trabalhadores que desempenham atividades penosas, insalubres e de risco. --  

O descongelamento das promoções e das progressões nas posições 

remuneratórias, abrangendo todas as carreiras e categorias. A reposição das 

carreiras, índices remuneratórios e dos conteúdos profissionais específicos. A 

valorização das carreiras profissionais específicas, a atualização do valor de 

todos os suplementos remuneratórios. -----------------------------------------------------  
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Foram, ainda, reivindicações dos trabalhadores e desta greve, o aumento 

extraordinário de todas as pensões e reformas, que reponha o poder de 

compra, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, a reposição 

dos escalões de IRS existentes antes de dois mil e onze, a fixação de limites 

máximos nos preços dos bens e serviços essenciais e aplicação de um imposto 

que incida sobre os lucros colossais das grandes empresas. -----------------------  

Os trabalhadores sabem que é possível viver melhor no nosso país e não 

aceitam o discurso das inevitabilidades. Sabem, também, que precisam de 

respostas imediatas ao agravamento da situação, por via do brutal aumento do 

custo de vida. --------------------------------------------------------------------------------------  

Os Vereadores da Coligação Democrática Unitária na Câmara Municipal de 

Loures, saúdam todos os trabalhadores da Administração Pública, em especial 

os da Administração Local, nos quais se inserem os trabalhadores da nossa 

Autarquia, que estiveram em luta no passado dia dezoito de novembro, 

esperando que o Governo ouça e atenda as suas reivindicações e que inclua 

já, no próximo Orçamento de Estado, as medidas concretas que permitam ir de 

encontro às suas aspirações”. ----------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA: Sr. Presidente, a minha questão tem a 

ver com a estrada que serve de ligação à empresa da Valorsul, aquela estrada 

que já estava em más condições, mas que, de facto, agora acentuou-se 

bastante a degradação do seu traçado. Aliás, até do ponto de vista da 

necessidade de socorro, está perigoso, inclusive, já houve lá um grave acidente 

à noite.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

E a questão que coloco, é se a Câmara tem prevista a recuperação daquela via 

e para quando. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. VITOR CACITO: Senhor Presidente, a questão que trago 

aqui, tem a ver com a existência de um problema grave na Rua Agostinho José 

da Silva, no Freixial, nomeadamente, o deslizamento de terras, há mais de 

sessenta dias. E a minha intervenção, é no sentido de solicitar que a Câmara 

faça alguma pressão sobre as Infraestruturas de Portugal, uma vez que aquele 

problema provoca imensos transtornos para quem se desloca naquela via.  
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Aliás, só se circula numa via. Penso que seria de bom tom fazer-se essa 

pressão, para que se consiga resolver aquela situação. ------------------------------  

Gostaria, também, de voltar a colocar aqui uma outra questão, que tem a ver 

com a ribeira da Mealhada, que continua por limpar. Estamos na época das 

chuvas e era importante que aquela ribeira, fosse, efetivamente, limpa, de 

modo a evitar-se uma situação de cheias, nesta altura do inverno. ----------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, dando algumas respostas 

sobre as áreas que estão sob a minha responsabilidade, nomeadamente, no 

que diz respeito à intervenção do senhor Vereador Gonçalo Caroço, gostava 

de deixar a nota, que está a ser distribuída uma nova Adenda, que deu entrada 

no meu email, às oito e quarenta e nove, dando nota que o documento que 

tinha sido anteriormente divulgado, por mero lapso, foi uma versão incorreta. 

Por isso, agradecia que os serviços divulgassem, a par da declaração que aqui 

está, também, o email que estou a dar nota. ---------------------------------------------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, relativamente à questão dos contratos e 

daquilo que diz respeito à Direção da GesLoures, gostaria que o senhor 

Presidente da Câmara desse a oportunidade à senhora Presidente da 

GesLoures, de poder intervir no Período de Antes da Ordem do Dia. Mas ainda 

no capítulo da cláusula, transmitir aos senhores Vereadores, que eu tive a 

oportunidade de reunir com a senhora Presidente da GesLoures sobre este 

assunto, onde me foi dado nota que, no passado, idêntica cláusula já constava 

de documentos de recursos humanos e de relação laboral. -------------------------  

Tenho, inclusivamente, na minha posse, um documento desta natureza, cuja 

cláusula que tem sobre epígrafe “confidencialidade”, assinada pela anterior 

Presidente do Conselho de Administração da GesLoures,  que, se o senhor 

Presidente me der oportunidade de ler, eu diria o que é que lá constava e que 

é: “(…) a segunda outorgante, quer durante a vigência do presente Acordo, 

quer após a cessação do mesmo, deverá guardar absoluto segredo sobre 

quaisquer informações ou conhecimentos de natureza técnica, empresarial ou 

outra, adquiridos necessária ou involuntariamente durante a relação laboral, ou 

por causa destas, respeitante à primeira outorgante, ou quaisquer outras 

pessoas, singulares ou coletivas (…)”. -----------------------------------------------------  
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No número dois diz: “(…) a segunda outorgante, quer durante a vigência do 

presente Acordo, quer após a cessação do mesmo, reconhece e aceita a 

proibição de efetuar quaisquer reproduções, cópias, modificações, 

comunicações públicas, distribuição, ou qualquer outro tipo de cedência, 

gratuito ou onerosa, de quaisquer documentos, incluindo programas 

informáticos (…)”. --------------------------------------------------------------------------------  

Outro número diz: “(…) a segunda outorgante, durante a vigência do presente 

Acordo, não poderá desenvolver qualquer outra atividade profissional, 

remunerada ou não, por conta própria ou alheia, ao abrigo de contrato de 

trabalho, contrato de prestação de serviços, desempenho de funções em 

cargos societários ou qualquer outro tipo contratual, por si ou por entreposta 

pessoa, em território nacional ou estrangeiro. (…)”. ------------------------------------  

O que eu quero dizer com isto, é que a Coligação Democrática Unitária, 

relativamente a esta questão, está a querer evidenciar algo que, de facto, não 

tem matéria para tal. Inclusivamente, tal como estou a acabar de espelhar, é 

uma cláusula que já vinha nos documentos anteriores. Poderá dizer que, 

eventualmente, a componente linguística possa estar diferente, mas se eu tiver 

a oportunidade de ler os dois, até posso utilizar que a componente linguística 

está mais leve na atual redação do que estava nesta. ---------------------------------  

Senhor Presidente, com a sua permissão, solicitava que a senhora Presidente 

do Conselho de Administração da GesLoures, desse os outros 

esclarecimentos, no que diz respeito às questões contratuais que foram aqui 

referidas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Se me permitir, também, dava resposta à questão do senhor Vereador Gonçalo 

Caroço, quanto à falta de água da Quinta do Mocho. ----------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vice-Presidente, na minha 

opinião, encerrávamos o assunto da GesLoures. ---------------------------------------  

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

A SRª PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

GESLOURES, LURDES GONÇALVES: Senhor Presidente, relativamente à 

matéria da confidencialidade, como a senhora Vice-Presidente disse, e muito 

bem, é uma matéria que já existe na GesLoures há muito tempo, e não fizemos 
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mais, do que aquilo que é uma prática habitual, em termos de recursos 

humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às areias e aos filtros de Santa Iria da Azóia, dizer que, quando 

eu cheguei à GesLoures, este concurso já estava para ser lançado. E nós 

lançámos o concurso como já estava previsto ser lançado. O primeiro foi 

anulado e o segundo é que foi aprovado. Mas posso fazer chegar as peças e a 

razão porque é que o primeiro concurso foi anulado. ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, queria 

relembrar o concurso relacionado com a manutenção das caldeiras e do técnico 

de manutenção. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Presidente da GesLoures, 

solicitava que, o mais rapidamente possível, todos os pedidos colocados pelos 

senhores Vereadores da Coligação Democrática Unitária, fossem respondidos. 

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, dando continuidade às 

respostas, no que diz respeito à falta de água na Quinta do Mocho, dizer que, 

no fim de semana passado, se verificaram quatro roturas, que, segundo 

informação dos SIMAR, se deveu a um pico de pressão na rede. Duas delas já 

estão, devidamente, reparadas e as outras duas, estão a decorrer os trabalhos 

neste momento. Portanto, esperamos que a situação esteja normalizada, tão 

breve quanto possível. --------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, respondendo a algumas 

questões que foram colocadas, dar nota ao senhor Vereador Gonçalo Caroço, 

que a viatura para a recolha de monos, foi entregue à União das Freguesias de 

Santo António dos Cavaleiros e Frielas, na semana passada, para fazer essa 

mesma recolha, de acordo com o contrato e, segundo a informação que temos, 

já estará a funcionar em pleno, bem como o protocolo assinado com essa União 

de Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito à falta de água na Quinta do Mocho, e dando só mais uma 

nota que também é importante, dizer que, apesar do pico de pressão, as roturas 

foram todas na rede predial e que a reparação dessas roturas está a ser tratada 

pelo Município e, em princípio, hoje ficará tudo resolvido. ----------------------------  
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Dar, também, uma nota importante, relativamente à questão da senhora 

Vereadora Fernanda Santos. Senhora Vereadora, os problemas na recolha de 

resíduos que temos tido, têm sido problemas continuados que estamos a tentar 

solucionar da forma mais correta e coerente. E não são só nessas Freguesias. 

Onde se nota mais, é, por exemplo, na União das Freguesias de Santa Iria da 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, no que diz respeito à recolha porta a 

porta, porque, considerando a extensão dos percursos e dos circuitos, por 

vezes, há zonas que ficam por fazer. -------------------------------------------------------  

Estamos a trabalhar para reformular, não só os circuitos e a sua extensão, 

como, também, a periodicidade dessas mesmas recolhas, porque não 

consideramos que seja razoável estarmos dois ou três dias sem essa recolha. 

Numa outra nota, dizer que, na passada semana, tivemos alguns 

constrangimentos na recolha de resíduos, devido, também, à justa e merecida 

greve dos trabalhadores, mas, que, de facto, veio causar ainda mais entropia 

no sistema de recolha, mas, neste momento, já estamos a fazer a recuperação 

dos circuitos que ficaram por recolher. -----------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Mário Rui Pina, 

relativamente à via secundária que circunda a Valorsul, como o senhor 

Vereador deve saber, aquela via não é de gestão municipal. Os contactos que 

temos tido, é que a IP – Infraestruturas de Portugal fará a regularização da 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, quanto à questão do senhor Vereador Vitor Cacito, quanto à situação 

da estrada nacional cento e dezasseis, no Freixial, dizer que os SIMAR estão 

a acompanhar a situação, porque foi feita uma troca de conduta, e neste 

momento, a informação que tenho, é que a IP está a elaborar um projeto de 

construção de um muro de gabiões para fazer a reposição da conduta. É esta 

a informação que temos, mas em próximas reuniões de Câmara faremos o 

ponto de situação mais em concreto. -------------------------------------------------------  

Quanto à questão do senhor Vereador Tiago Matias, em relação aos 

Transportes Metropolitanos de Lisboa, conforme eu disse em reuniões 

anteriores, que iria realizar-se uma reunião com os Presidentes de Câmara, 

relativamente aos diversos lotes que ainda não tinham tido início, de facto, essa 

reunião já se realizou, com a presença dos Presidentes de Câmara, dos 
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operadores e da própria TML, sendo que, o que nos foi transmitido, por parte 

dos operadores, foi que estavam em condições de iniciar em janeiro.  -----------  

Dizer, também, que, em relação à questão da ausência de motoristas, essa 

questão está resolvida. Havia, de facto, um problema recente com a 

morosidade na atribuição dos vistos, mas que não colocava em causa o 

serviço, uma vez que aqueles que já estão em condições, nomeadamente, com 

o CAM – Certificado de Aptidão de Motoristas, já estão em condições de 

assegurar o que está contratualizado no nosso caderno de encargos. -----------  

Nesse sentido, uma vez que a operadora manifestou, de forma formal, esta 

vontade e esta segurança, de que estava em condições de iniciar em janeiro, 

deixa-nos a nós, Presidentes de Câmara e a própria TML também, na posição 

de acreditar. Se a operadora diz que está em condições, há aqui relações 

jurídicas, que se os Presidentes dissessem que não, que as informações que 

tinham não lhes chegavam, estávamos aqui num problema contratual e de 

penalizações, dos quais, obviamente, não estaríamos interessados. -------------  

Portanto, estaremos atentos e agora passaremos a acionar todos os 

mecanismos que o contrato dispõe, no sentido de assegurar, com exatidão, 

aquilo que cada Município está a contratar, para que não hajam falhas. ---------  

Portanto, da reunião que tive, a questão dos motoristas ficou resolvida. ---------  

Depois, há situações com as quais, de facto, estamos preocupados, que é a 

colocação de algumas paragens em sítios onde não deveriam de estar.  

Tivemos conhecimento que algumas paragens foram colocadas em cima de 

passadeiras, por isso, já disponibilizámos uma equipa da Câmara, juntamente 

com o próprio operador, para se deslocarem ao local e fazerem as respetivas 

alterações e, obviamente, essa disponibilidade da Câmara, veio corrigir e 

colmatar algumas dessas situações que já estavam a acontecer, por forma a 

que não voltasse a acontecer em mais sítio nenhum do nosso Concelho. -------  

Dessa parte está tudo resolvido e na primeira semana de janeiro iniciar-se-á 

todo este transporte da Carris Metropolitana, nas condições que todos nós 

desejamos e das quais o próprio Município de Loures está a comparticipar de 

uma forma muito avultada. ---------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, queria solicitar que 

nos fizesse chegar, assim que possível, o caderno de encargos com os 
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contributos finais que algumas Juntas de Freguesia fizeram, ainda a tempo de 

serem introduzidas. ------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, quero dizer-lhe que as 

alterações que foram feitas, foi, apenas, em relação às localizações das 

paragens, porque, como bem sabe, neste momento, trocar de circuitos, é algo 

que não é inviável fazer-se daqui a dois, três, ou quatro meses. Mas nesta fase, 

tornar-se-á inviável. ------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à informação solicitada, iremos disponibilizá-la posteriormente. ---------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, solicitava a 

informação que foi aqui divulgada pela senhora Vice-Presidente, relacionada 

com a GesLoures, nomeadamente, o documento assinado pela Presidente do 

Conselho de Administração. -------------------------------------------------------------------  

Também queria agradecer a disponibilização da informação relativa ao 

acompanhamento e monitorização dos SIMAR, que nos foi entregue ontem. --  

Gostaríamos de lembrar a necessidade de nos entregarem, na medida das 

possibilidades, os critérios que estarão associados à produção não obrigatória, 

a opção gestionária, para percebermos os valores que estão propostos no 

Orçamento. Isso é importante para a nossa decisão. Se nos pudessem fazer 

chegar essa informação, mesmo não estando finalizado, pelo menos uma ideia 

do que é que se pretende, seria bom para podermos analisar. ---------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o seu pedido fica 

registado. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Senhor Presidente, só para responder 

à questão do senhor Vereador Vitor Cacito, sobre a Ribeira da Mealhada, dizer 

que esta ribeira está contemplada no âmbito do projeto de execução do controlo 

sustentável de cheias na ribeira da Póvoa e rio de Loures, e que será 

intervencionada, muito brevemente, no lote dois. ---------------------------------------   

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, com a sua permissão, 

passava a ler um Voto de Saudação aos atletas e treinador, do Concelho de 

Loures, que participaram no Mundial DSISO Albufeira, dois mil e vinte e dois. -  
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 PONTO DOIS - PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, FOI APRESENTADO UM 

VOTO DE SAUDAÇÃO RELATIVO AOS ATLETAS E TREINADOR, DO 

CONCELHO DE LOURES, QUE PARTICIPARAM NO “MUNDIAL DSISO 

ALBUFEIRA 2022”, AO QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 

758/2022  -------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------“VOTO DE SAUDAÇÃO -------------------------------------  

------------------------------Atletas do Concelho de Loures ---------------------------------  

-------------------------------Mundial DSISO Albufeira 2022 --------------------------------  

----------------Down Syndrome International Swimming Organization ----------------  

João Vaz, residente na Portela e Vicente Pereira, residente no Infantado, 

ambos do concelho de Loures são dois nadadores com Síndrome de Down, ao 

serviço da seleção nacional, no campeonato do mundo da especialidade, que 

decorreu em Albufeira no passado mês de outubro. -----------------------------------  

Entre inúmeras medalhas e recordes pessoais, há a destacar o recorde mundial 

e respetiva medalha de ouro nos 200m bruços por parte de João Vaz, e o 

mesmo feito por Vicente Pereira nos 100 Mariposa.  -----------------------------------  

Um orgulho para o Município de Loures e um exemplo para todos a enorme 

dedicação esforço e capacidade de superação destes dois atletas, aliada à 

competência do treinador Ricardo Pebre Pereira, também ele residente no 

concelho de Loures. -----------------------------------------------------------------------------  

Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, reunida a 

23 de novembro de 2022, delibere saudar os atletas João Vaz e Vicente 

Pereira, assim como o treinador Ricardo Pebre Pereira, pelo excelente 

resultado obtido no Mundial de Natação para atletas com Síndrome de Down.   

O presente voto, a ser aprovado, deve ser remetido aos atletas e respetivas 

família e ao seu treinador Ricardo Pebre Pereira. ---------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 A VEREADORA, SRª FERNANDA SANTOS: Senhor Presidente, com a sua 

permissão, passava a ler uma Moção sobre os cem anos de José Saramago.-  
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 PONTO TRÊS - PELA SRA. VEREADORA E SRS. VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FOI APRESENTADA UMA 

SAUDAÇÃO SUBORDINADA AO TEMA “NOS 100 ANOS DE JOSÉ 

SARAMAGO”, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 

759/2022  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--------------------------Nos 100 Anos de José Saramago ---------------------------------  

Nascido a 16 de novembro de 1922, José Saramago, figura ímpar na cultura 

portuguesa, escritor tardio com obra de dimensão universal, jornalista 

empenhado, tradutor, ator interventivo na cena cultural portuguesa, comunista 

convicto, o único Nobel da Literatura português marcou de forma indelével o 

nosso século XX. ---------------------------------------------------------------------------------  

Saramago é dono de uma escrita e de uma obra onde está presente o seu 

penetrante olhar sensível e profundamente humano sobre a vida dos homens 

e sobre o mundo, mas onde estão igualmente presentes a ação e intervenção 

política concreta de um homem que tomou partido na luta pela liberdade, pela 

democracia, contra as desigualdades sociais, por um mundo melhor e diferente. 

Um escritor oriundo do povo trabalhador, a quem nunca abandonou; um 

homem comprometido com os explorados, injustiçados e humilhados da terra, 

que assumiu valores éticos e um ideal político do qual não abdicou até ao fim 

da sua vida. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O legado de José Saramago constitui assim um precioso manancial de 

ensinamentos para os dias de hoje: os seus valores de liberdade, democracia, 

emancipação social, desenvolvimento e luta por uma sociedade nova de justiça 

e progresso social, por um mundo melhor continuam atuais e cada vez mais 

pertinentes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo terminado as comemorações do seu centenário no passado dia 16, mas 

nunca cessando a celebração da sua vida e obra, saudamos todos quantos se 

envolveram e comemoraram a sua figura ímpar, com especial destaque para a 

Rede de Bibliotecas e Museus Municipais de Loures, entre muitos outros 

serviços camarários, que, pelo seu papel na Rede de Bibliotecas José 

Saramago e na Rota do Memorial do Convento encabeçaram estas 

comemorações com a qualidade a que desde sempre nos habituaram. ----------  
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Pelo percurso de vida e pelo legado artístico que José Saramago nos deixou, 

os Vereadores da CDU propõem que a Câmara Municipal de Loures, reunida a 

23 de Novembro de 2022, delibere: ---------------------------------------------------------  

1. Saudar o centenário do nascimento de José Saramago, enquanto nome 

maior da literatura portuguesa. ------------------------------------------------------------  

2. Enviar a Saudação à Direção da Fundação José Saramago. (…)”  ------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 

VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ---------------------------------  

O VEREADOR, SR. VITOR CACITO: Senhor Presidente, votaria 

favoravelmente esta Saudação, se fosse, efetivamente, para celebrar o 

homem. No entanto, como esta Saudação tem uma carga ideológica 

demasiado intensa, abstivemo-nos. ---------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, a Coligação 

Democrática Unitária apresentou uma Proposta sobre o IMI, ponto dois da 

Ordem do Dia e uma Proposta sobre as nossas IPSS – Instituições Particulares 

de Solidariedade Social, nomeadamente, a questão dos Programas PARES 2.0 

e PARES 3.0, as quais foram admitidas por unanimidade. ---------------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, tenho uma Proposta em 

substituição do ponto vinte, já distribuído. Ou seja, a substituição do documento 

que tinha transitado da reunião passada, por aquele que apresentei à mesa e 

pedi a distribuição. -------------------------------------------------------------------------------   
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II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  -------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 718/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 15ª 

ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 E OPÇÕES DO PLANO 

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

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

A. É necessário o reforço da dotação para cumprimento do acordo de transação 

da execução da sentença decorrente da ocupação dos terrenos para a 

construção da escola preparatória de Loures; ----------------------------------------  

B. No âmbito do serviço de apoio à família/acompanhamento das refeições 

escolares é necessário reforçar as dotações respetivas;  -------------------------  

C. Os resultados líquidos dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos (SIMAR), relativos a 2021, foram negativos; ----------------------------  

D. As despesas de pessoal carecem de ajustamentos em diversas dotações 

orçamentais;------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 33º do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do ponto 

8.3.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, aprovar 

a 15.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022-

2026, conforme documento (…).” ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, relativamente a esta 

Alteração, dizer que houve algumas necessidades que tiveram que ser 

novamente repostas, nomeadamente, a questão do Serviço de Apoio à Família, 

cujas transferências necessárias, vieram aqui a esta Reunião de Câmara. -----  

Tem, também, a ver, com os resultados líquidos dos SIMAR, relativamente a 

dois mil e um e a necessidade de injeção de capital. ----------------------------------  
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Também tem a ver com questões de pessoal, relativas a novembro e 

dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Basicamente são estas as alterações que aqui se propõem. ------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, tendo em conta 

que estamos no mês de novembro, já a passos largos para entrar no mês de 

dezembro, parto do princípio que as rúbricas que estão, neste momento, a ter 

diminuições, algumas delas avultadas, não terão desenvolvimentos este ano. -  

E gostaria de questionar sobre uma em particular, que tem a ver com o ponto 

de situação do Plano Local de Habitação, que tem uma diminuição de trezentos 

e cinquenta mil euros. Portanto, gostava de saber o ponto de situação do 

mesmo, nomeadamente, se há algum documento ou se se está a preparar este 

Plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, tem a ver com atrasos do ponto 

de vista dos procedimentos de contratação, daí estarmos a fazer esta Alteração 

Orçamental nesta data. -------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, não há qualquer 

documento sobre esta questão do Plano Local de Habitação? Não há nada que 

a Câmara tenha na sua posse, que tenha desenvolvido este ano, que possa 

ser distribuído aos vereadores para conhecimento, independentemente do 

plano ter que ser melhorado e trabalhado? Portanto, o que questionamos, é se, 

nesta fase, há ou não um documento que possa ser distribuído aos Vereadores. 

Se não há, o que solicitávamos, era que quando estivesse pronto, que nos 

fosse distribuído. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, o que nós temos, é a 

monitorização da Estratégia Local de Habitação. Aliás, ainda hoje terei a 

oportunidade de fazer uma reunião com os vários serviços internos, que estão 

a acompanhar o processo. ---------------------------------------------------------------------  

Outra coisa, é o instrumento que nós queremos elaborar, que é a Carta 

Municipal de Habitação. E essa Carta, é o tal documento, cujo procedimento 

para a sua concretização, nós já prevíamos ter lançado. No entanto, ainda não 

houve essa oportunidade. ----------------------------------------------------------------------  
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Estamos a preparar todo o mecanismo contratual, para o fazer. Sem prejuízo 

disso, a Estratégia Local de Habitação, tem estado em desenvolvimento com 

candidaturas submetidas ao IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I.P., com esclarecimentos entre a Câmara e este Instituto, como é 

normal, com candidaturas aprovadas, mas farei chegar esse ponto de situação. 

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, solicitávamos, 

então, que nos fizesse chegar o ponto de situação desta monitorização que 

está a ser feita em conjunto com os serviços. --------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito bem senhor Vereador, a senhora 

Vice-Presidente, dará sequência ao solicitado. ------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SRA. VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE, A 

SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 719/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A FIXAÇÃO DAS TAXAS DO 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI), A VIGORAR EM 2023 ----------  

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

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

A. O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, com as respetivas alterações, 

determina que o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor 

patrimonial tributário dos prédios urbanos e rústicos situados em território 

português. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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B. Nos termos da alínea a) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, na sua redação atual, constitui receita dos municípios o 

produto da cobrança do IMI, sem prejuízo da receita legalmente afeta às 

freguesias nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do mesmo diploma 

legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

C. De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, na sua redação vigente, é competência da 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, fixar anualmente 

o valor da taxa do IMI. -----------------------------------------------------------------------  

D. O artigo 112.º do CIMI reitera que compete aos municípios, mediante 

deliberação da respetiva assembleia municipal, fixar a taxa do IMI a aplicar 

em cada ano de acordo com os intervalos e metodologias previstas na lei; 

bem como majorar e minorar a mesma nos termos do mesmo artigo. ---------  

E. Aquando da aprovação, na 72.º reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Loures, realizada em 7 de setembro de 2016, e na 4.ª sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de Loures, realizada em 22 de setembro desse 

mesmo ano, da delimitação das 32 Áreas de Reabilitação Urbana no 

concelho de Loures e respetivas Operações de Reabilitação Urbana foi 

também deliberado um conjunto alargado de incentivos, destacando-se a 

“Redução de 20% do IMI para os edifícios ou frações autónomas arrendadas, 

e quando inseridas em Áreas de Reabilitação Urbana, por um período de 1 

ano, podendo ser renovada anualmente”, nos termo do n.º 7 do artigo 112.º 

do CIMI. -----------------------------------------------------------------------------------------  

F. Ao abrigo do estipulado no artigo 112.º-A do CIMI, os municípios, mediante 

deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução da taxa do 

IMI sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 

prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e 

permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 

efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 

termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de acordo 

com as deduções fixas previstas naquele mesmo artigo. -------------------------  

G. As deliberações previstas nos artigos 112.º e 112.ºA do CIMI devem ser 

comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, para 
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vigorarem no ano seguinte, até ao dia 31 de dezembro, sob pena de 

aplicação da taxa mínima.  -----------------------------------------------------------------  

H. Para se efetivar a majoração da taxa do IMI de prédios urbanos devolutos 

ou degradados sitos no concelho de Loures, prevista no n.º 3 e no n.º 8 

ambos do artigo 112.º do CIMI, é necessário desenvolver todo um conjunto 

de procedimentos que envolvem mais do que um serviço municipal e os 

proprietários dos imóveis em causa e exigem uma interligação entre ambos, 

com deslocações quer de técnicos municipais, quer de munícipes. ------------  

I. Face aos critérios de exclusão de majoração adotados em processos 

desenvolvidos em anos transatos, a situação pandémica vivida constituiria 

um critério de exclusão, o que originaria o esvaziamento do respetivo 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

J. À semelhança do ocorrido no ano transato, a pandemia provocada pela 

doença COVID-19 não possibilitou o desenvolvimento do processo de 

majoração da taxa do IMI de prédios urbanos devolutos ou degradados 

localizados no concelho de Loures. ------------------------------------------------------  

K. De acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro, supra melhor identificada, na sua redação vigente, a 

assembleia municipal pode, mediante proposta da câmara municipal, 

aprovar regulamento contendo os critérios e condições para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, 

relativamente aos impostos e outros tributos próprios. -----------------------------  

L. No Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures, aprovado na 2.ª reunião da 

5.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada em 

21 de dezembro de 2017, sob proposta da Câmara Municipal de Loures 

deliberada na sua 1.ª reunião extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 

2017, encontra-se consagrado, na alínea b) do n.º1 do seu artigo 7.º, o direito 

à concessão de uma redução de 20% da taxa do IMI, até ao limite máximo 

de 70,00€ ano. ---------------------------------------------------------------------------------  

M. O Regulamento Municipal supra melhor identificado consagra os requisitos 

e os procedimentos que devem ser observados para a atribuição dos 

benefícios ali consagrados. ----------------------------------------------------------------  

N. Nos termos do n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

supra mencionada, nos casos referidos no seu n.º 2, o reconhecimento do 
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direito à isenção é da competência da câmara municipal, no estrito 

cumprimento dos pressupostos fixados nas normas regulamentares 

aprovadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

O. Os benefícios reconhecidos, no âmbito do artigo 16.º supra invocado, devem 

ser comunicados, anualmente, à Autoridade Tributária e Aduaneira, até 31 

de dezembro, por transmissão eletrónica de dados, com indicação do seu 

âmbito e período de vigência, bem como dos artigos matriciais dos prédios 

abrangidos. -------------------------------------------------------------------------------------  

P. Atendendo ao estipulado no n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, supra melhor identificada, as freguesias são ouvidas antes da 

concessão, por parte dos municípios, de isenções fiscais subjetivas relativas 

aos impostos municipais que constituem receitas daquelas, no que respeita 

à fundamentação da decisão de concessão da dita isenção e são informadas 

quanto à despesa fiscal envolvida, havendo lugar a compensação em caso 

de discordância expressa da respetiva freguesia. -----------------------------------  

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

1. Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do disposto na alínea a) do 

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra identificada, nos 

artigos 112.º e 112.º-A, ambos do CIMI e na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 

conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere submeter 

à Assembleia Municipal de Loures, para deliberação, a proposta de fixação 

das seguintes taxas do IMI a vigorar em 2023: ---------------------------------------  

a1) Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: ------------------------------------  

• Prédios urbanos: 0,364%. -----------------------------------------------------------  

a2) Nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do CIMI: ------------------------------------  

• A minoração de 20% da taxa aprovada no ponto a1) da presente 

proposta de deliberação, aplicável a prédios urbanos arrendados e 

sitos nas Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas pelo Município de 

Loures, conforme informação n.º 08/DGRU-UAU/PP de 2022.10.31 e 

listagem em anexo à mesma (E/150511/2022). -------------------------------  

a3) Nos termos do artigo 112.º-A do CIMI: --------------------------------------------  

• A redução da taxa aprovada no ponto a1) da presente proposta de 

deliberação a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a 

habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
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familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número 

de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o 

respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela: -----------  

Número de dependentes a cargo Dedução fixa 

    1 (um) 20€ 

    2 (dois) 40€ 

    3 (três) ou mais 70€ 

2. Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do disposto n.º 9 do artigo 

16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra identificada, delibere 

reconhecer a redução de 20% da taxa aprovada no ponto a1) da presente 

proposta de deliberação, até ao limite máximo de 70,00€, nos termos do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Loures e conforme informação n.º 

335/SMPC/PB de 2022.10.14 e listagem em anexo à mesma 

(E/142747/2022). -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Relativamente a este ponto e ao seguinte, foram proferidas as seguintes 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, como já referi, 

temos duas Propostas. Uma da Câmara e outra da Coligação Democrática 

Unitária, que depois fará a sua apresentação. -------------------------------------------  

Iremos votar, em primeiro lugar, a Proposta da Câmara, que, caso seja 

aprovada, a da Coligação Democrática Unitária ficará prejudicada. ---------------  

Senhores Vereadores, a Proposta de IMI que a Câmara apresenta, vem na 

sequência da redução do IMI, relativamente aos anos transatos. Se formos 

verificar nos anos transatos, por exemplo, em dois mil e catorze, a proposta era 

de três, ponto, noventa e cinco, depois baixou-se para três, ponto, oitenta e 

nove, depois para três, ponto, oitenta e sete, depois três, ponto, oitenta, depois 

três, ponto, setenta e sete e três, ponto, setenta e quatro. Ou seja, houve 

sempre uma redução, em média, de três ou quatro milésimas. ---------------------  

Seguindo essa curva descendente, propusemos uma redução de três, ponto 

sessenta e sete, para três, ponto, sessenta e quatro. Esta redução significa 
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uma não arrecadação de receita, que anda perto dos trezentos mil euros, que 

não pode ser desligada daquela que vem a seguir, que é a questão do IRS, 

onde, pela primeira vez, no ano passado, a Câmara Municipal e esta Gestão 

Municipal, gerida pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, 

mexeram, pela primeira vez, na questão do IRS e na sua participação, baixando 

de cinco para quatro, ponto, noventa, e este ano, mesmo num ano atípico, com 

as dificuldades acrescidas que os municípios têm na elaboração dos seus 

Orçamentos, neste caso para dois mil e vinte e três, nas circunstâncias e com 

a conjetura adversa que os municípios e as famílias sentem, 

independentemente dessa dificuldade que o município sente na elaboração da 

arrecadação da receita, mas, também, pelo aumento significativo que vai ter 

nas suas despesas, particularmente, no que diz respeito às despesas dos 

custos energéticos, nomeadamente, na eletricidade, onde se prevê um 

aumento de quatro a cinco milhões de euros, mas também a uma despesa 

acrescida, apesar de bem vinda, que é a progressão das carreiras e o aumento 

dos salários, que teve um impacto na Câmara, de quatro milhões de euros, 

assim como a questão dos combustíveis, como, também, a questão das 

revisões de preços e do aumento obsceno, que é o custo da construção civil, 

que aumentou quase para o dobro, independentemente dessa necessidade e 

desse esforço que esta gestão municipal teve na elaboração do Orçamento, 

que há de vir à próxima Reunião de Câmara, não quisemos deixar de dar um 

sinal de descida da política fiscal às famílias do Concelho de Loures. ------------  

Nesse sentido, quer esta proposta de redução do IMI, quer a Proposta que vem 

a seguir do IRS, vêm ao encontro dessa necessidade de darmos aqui um sinal, 

em particular, nesta questão do IRS, frisando novamente, que foi a primeira vez 

no ano passado que esta Câmara Municipal tomou uma posição de redução da 

participação do IRS, e este ano tomámos a mesma posição proporcional à 

redução que houve o ano passado, fazendo com que a Proposta que iremos 

discutir a seguir, de IRS, também baixe dos quatro, ponto, noventa, para os 

quatro, ponto, oitenta. ---------------------------------------------------------------------------  

Ora estas duas reduções, quer do IRS, quer do IMI, significam uma não 

arrecadação, ou uma perca de receita, por parte da Câmara Municipal, de perto 

de seiscentos mil euros, o que é um esforço significativo, mas é uma medida, 

que, num tempo que é difícil para muitas das famílias do nosso Concelho, 

penso que é bem-vinda. ------------------------------------------------------------------------    
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Por isso, esta Proposta do IMI, é uma Proposta que, por um lado, vai ao 

encontro daquilo que têm sido as reduções dos anos transatos, por isso é 

aquela que é proposta aqui a deliberação desta Câmara. ----------------------------  

É esta a Proposta da Câmara, e agora passava a palavra ao senhor Vereador 

Mário Rui Pina, para apresentar a Proposta da Coligação Democrática Unitária. 

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

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

--- PELA SENHORA VEREADORA E PELOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FOI APRESENTADA UMA 

PROPOSTA, À QUAL FOI ATRIBUÍDO O Nº. 760/2022, TENDO SIDO 

ADMITIDA POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------  

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

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

A. O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, com as respetivas alterações, 

determina que o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor 

patrimonial tributário dos prédios urbanos e rústicos situados em território 

português. ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. Nos termos da alínea a) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, na sua redação atual, constitui receita dos municípios o 

produto da cobrança do IMI, sem prejuízo da receita legalmente afeta às 

freguesias nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do mesmo diploma 

legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

C. De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, na sua redação vigente, é competência da 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, fixar anualmente 

o valor da taxa do IMI. -----------------------------------------------------------------------  

D. O artigo 112.º do CIMI reitera que compete aos municípios, mediante 

deliberação da respetiva assembleia municipal, fixar a taxa do IMI a aplicar 

em cada ano de acordo com os intervalos e metodologias previstas na lei; 

bem como majorar e minorar a mesma nos termos do mesmo artigo. ---------  

E. Aquando da aprovação, na 72.º reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Loures, realizada em 7 de setembro de 2016, e na 4.ª sessão ordinária da 
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Assembleia Municipal de Loures, realizada em 22 de setembro desse 

mesmo ano, da delimitação das 32 Áreas de Reabilitação Urbana no 

concelho de Loures e respetivas Operações de Reabilitação Urbana foi 

também deliberado um conjunto alargado de incentivos, destacando-se a 

“Redução de 20% do IMI para os edifícios ou frações autónomas arrendadas, 

e quando inseridas em Áreas de Reabilitação Urbana, por um período de 1 

ano, podendo ser renovada anualmente”, nos termo do n.º 7 do artigo 112.º 

do CIMI. -----------------------------------------------------------------------------------------  

F. Ao abrigo do estipulado no artigo 112.º-A do CIMI, os municípios, mediante 

deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução da taxa do 

IMI sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 

prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e 

permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 

efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 

termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de acordo 

com as deduções fixas previstas naquele mesmo artigo. -------------------------  

G. As deliberações previstas nos artigos 112.º e 112.ºA do CIMI devem ser 

comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, para 

vigorarem no ano seguinte, até ao dia 31 de dezembro, sob pena de 

aplicação da taxa mínima.  -----------------------------------------------------------------  

H. Para se efetivar a majoração da taxa do IMI de prédios urbanos devolutos 

ou degradados sitos no concelho de Loures, prevista no n. º3 e no n. º8 

ambos do artigo 112.º do CIMI, é necessário desenvolver todo um conjunto 

de procedimentos que envolvem mais do que um serviço municipal e os 

proprietários dos imóveis em causa e exigem uma interligação entre ambos, 

com deslocações quer de técnicos municipais, quer de munícipes.   

I. Face aos critérios de exclusão de majoração adotados em processos 

desenvolvidos em anos transatos, a situação pandémica vivida constituiria 

um critério de exclusão, o que originaria o esvaziamento do respetivo 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

J. À semelhança do ocorrido no ano transato, a pandemia provocada pela 

doença COVID-19 não possibilitou o desenvolvimento do processo de 

majoração da taxa do IMI de prédios urbanos devolutos ou degradados 

localizados no concelho de Loures. ------------------------------------------------------  
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K. De acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro, supra melhor identificada, na sua redação vigente, a 

assembleia municipal pode, mediante proposta da câmara municipal, 

aprovar regulamento contendo os critérios e condições para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, 

relativamente aos impostos e outros tributos próprios. -----------------------------  

L. No Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures, aprovado na 2.ª reunião da 

5.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada em 

21 de dezembro de 2017, sob proposta da Câmara Municipal de Loures 

deliberada na sua 1.ª reunião extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 

2017, encontra-se consagrado, na alínea b) do n.º 1 do seu artigo 7.º, o 

direito à concessão de uma redução de 20% da taxa do IMI, até ao limite 

máximo de 70,00€ ano. ---------------------------------------------------------------------   

M. O Regulamento Municipal supra melhor identificado consagra os requisitos 

e os procedimentos que devem ser observados para a atribuição dos 

benefícios ali consagrados. ----------------------------------------------------------------  

N. Nos termos do n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

supramencionada, nos casos referidos no seu n.º 2, o reconhecimento do 

direito à isenção é da competência da câmara municipal, no estrito 

cumprimento dos pressupostos fixados nas normas regulamentares 

aprovadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

O. Os benefícios reconhecidos, no âmbito do artigo 16.º supra invocado, devem 

ser comunicados, anualmente, à Autoridade Tributária e Aduaneira, até 31 

de dezembro, por transmissão eletrónica de dados, com indicação do seu 

âmbito e período de vigência, bem como dos artigos matriciais dos prédios 

abrangidos. -------------------------------------------------------------------------------------  

P. Atendendo ao estipulado no n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, supra melhor identificada, as freguesias são ouvidas antes da 

concessão, por parte dos municípios, de isenções fiscais subjetivas relativas 

aos impostos municipais que constituem receitas daquelas, no que respeita 

à fundamentação da decisão de concessão da dita isenção e são informadas 

quanto à despesa fiscal envolvida, havendo lugar a compensação em caso 

de discordância expressa da respetiva freguesia. -----------------------------------  
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Q. O rendimento disponível das famílias é cada vez menor consequência das 

taxas de inflação registadas e inflação prevista para períodos futuros e não 

cobertas, na generalidade, pelas atualizações salariais propostas. ------------  

R. O IMI assume no contexto nacional um agravamento dos encargos com a 

habitação, encargos estes, já por si, agravados pela subida das taxas de 

juro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

S. A diferença de receitas a arrecadar pelo município, entre a taxa proposta, 

para prédios urbanos de 0,364% e uma taxa de 0,360% é cerca de 320 mil 

euros, que deverá ser diluída, em grande parte, pelo pagamento de IMI por 

prédios que deixam de estar isentos, no ano de 2022. -----------------------------  

Temos a honra de propor: ---------------------------------------------------------------------  

1. Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do disposto na alínea a) do 

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra identificada, nos 

artigos 112.º e 112.º-A ambos do CIMI e na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 

conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, e 12 de setembro, na sua redação atual, delibere submeter 

à Assembleia Municipal de Loures, para deliberação, a proposta de fixação 

das seguintes taxas do IMI a vigorar em 2023: ---------------------------------------  

a1) Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: ------------------------------------  

• Prédios urbanos: 0,360%. ---------------------------------------------------------  

a2) Nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do CIMI: ------------------------------------  

• A minoração de 20% da taxa aprovada no ponto a1) da presente 

proposta de deliberação, aplicável a prédios urbanos arrendados e 

sitos nas Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas pelo Município de 

Loures, conforme informação n.º 08/DGRU-UAU/PP de 2022.10.31 e 

listagem em anexo à mesma (E/150511/2022). -----------------------------  

a3) Nos termos do artigo 112.º-A do CIMI: ------------------------------------------------  

• A redução da taxa aprovada no ponto a1) da presente proposta de 

deliberação a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a 

habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 

familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número 

de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o 

respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela: ------------  
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Número de dependentes a cargo Dedução fixa 

    1 (um) 20€ 

    2 (dois) 40€ 

    3 (três) ou mais 70€ 

2. Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do disposto n.º 9 do artigo 

16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra identificada, delibere 

reconhecer a redução de 20% da taxa aprovada no ponto a1) da presente 

proposta de deliberação, até ao limite máximo de 70,00€, nos termos do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Loures e conforme informação n.º 

335/SMPC/PB de 2022.10.14 e listagem em anexo à mesma 

(E/142747/2022). -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA: Senhor Presidente, de facto, a redução 

do IMI já vem de anos anteriores, e este ano também se verifica a proposta de 

redução. A comparação entre o IMI e o IRS, é totalmente diferente. O IMI é um 

imposto municipal e o IRS é um imposto sobre os rendimentos. Portanto, no 

nosso entender, quem deve mexer nos escalões e devolver dinheiro do IRS, 

será o Governo Central, ou seja, o Estado. -----------------------------------------------  

É a Câmara, nos seus impostos municipais, como o IMI, as tarifas da água, a 

Derrama, etc., que, no nosso entender, deve dar um sinal aos seus munícipes, 

ajudando a mitigar a dificuldade da elevada taxa de juro, com que grande parte 

das famílias, nomeadamente, os jovens, se confrontam hoje. -----------------------  

Portanto, em relação ao IMI, a proposta que fazemos, não é muito diferente da 

da Câmara, é menos, ajuda mais, e tem algum sentido de responsabilidade, na 

medida em que aquilo que propomos é, apenas, um diferencial de trezentos e 

vinte mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------  

Creio que, com a aquisição e a cobrança do IMI dos novos edifícios e mesmo 

a atualização por parte da Autoridade Tributária, destes valores patrimoniais, 

mesmo com este valor de redução de IMI, é previsível que não haja um impacto 

muito grande nas Contas da Câmara. E foi esta a preocupação que tivemos.--   
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Contudo, queremos dar um sinal de que era possível ainda ir mais longe. Por 

isso, é que no ponto 1 da alínea a) da nossa proposta, para os prédios urbanos, 

apresentamos uma taxa de zero, vírgula, trezentos e sessenta. --------------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Senhor Presidente, estamos aqui a 

governar o Município, nesta gestão conjunta do Partido Socialista e do Partido 

Social Democrata. Os Vereadores do Partido Socialista entendem que, de 

facto, esta baixa no IMI, de zero, vírgula, trezentos e sessenta e sete, para zero, 

vírgula, trezentos e sessenta e quatro, vai de encontro, efetivamente, às 

necessidades da família, mas nunca descorando o equilibro financeiro do nosso 

Município, que é fundamental. Por isso, mantendo a coerência, entendemos, 

aliás, estivemos sempre do lado da descida do IMI e do IRS, portanto, a 

proposta apresentada pela Coligação Democrática Unitária, leva-me a crer, que 

se fosse a Coligação Democrática Unitária a governar os destinos do nosso 

Município, nunca iria baixar o IRS, porque, como é hábito dizerem, a culpa é 

sempre do Governo e é ele que tem a obrigação de resolver os problemas. ----  

Nós, que estamos a governar este Município, entendemos que temos, também, 

essa obrigação, e essa obrigação, é zelarmos pelo interesse dos impostos 

diretos, que se fazem refletir na carteira dos nossos munícipes. Por isso, 

entendemos que esta é a Proposta adequada e é uma proposta séria e justa, 

baixando o IMI e o IRS, mas mantendo o equilíbrio financeiro do nosso 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA: Senhor Presidente, duas notas, apenas, 

para reforçar a ideia de que não tem comparação, uma coisa e outra. -----------  

A abrangência do IMI junto das famílias, é, substancialmente, superior à 

questão do IRS. O IRS, aparece, como o senhor sabe, para colmatar um 

problema das finanças públicas, junto das Câmaras. E, se calhar, o valor cuja 

abrangência é de pouca gente, se calhar, esses montantes fariam muita falta 

para outros investimentos na Câmara, nomeadamente, na cultura, na 

GesLoures, por isso a nossa opção era, de facto, baixar o IMI, por isso estamos 

a fazê-lo. E estamos a fazê-lo, no sentido de que atravessamos um período 

particularmente difícil, no que diz respeito aos juros da habitação. ----------------  

Portanto, qualquer sinal que dermos nesta matéria, é sinal que estamos a 

ajudar as famílias. --------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, de facto, 

chegados aqui hoje, compreendemos que existem opções políticas diferentes. 

A nossa opção é, claramente, a de ajudar as famílias que foram “empurradas” 

para a aquisição de casa própria, ao longo de muitos anos, e que vão ver a sua 

situação degradada durante o próximo ano, por várias razões, mas a 

acrescentar o aumento das taxas de juro que se espera. -----------------------------  

Como é sabido, a nossa posição sobre a evolução do IRS, é de que não deve 

de ser devolvido, por uma razão simples: é que o IRS, supostamente, é um 

imposto que deve zelar pela justiça fiscal. E a devolução, conforme está 

pensada na Lei, aquilo que faz, é com que cerca de cinquenta por cento dos 

agregados fiscais, não recebam, absolutamente, nada. E são, exatamente, os 

agregados fiscais que têm menos rendimentos. E quanto maior o rendimento 

do agregado, maior a devolução que vão ter. Ou seja, um agregado fiscal que 

receba dez mil euros por ano, não vai receber nada, porque não pagou IRS. 

Um agregado que receba quarenta mil euros por ano, recebe devolução do 

IRS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Além disso, quando foi colocada esta possibilidade de vir os cinco por cento do 

IRS, foi para colmatar um corte nas transferências para os municípios. Foi isso 

que foi feito na altura. Houve um corte no financiamento e, em troca desse 

corte, foram dados os cinco por cento do IRS. -------------------------------------------  

Por isso, aqui, a nossa opção é clara. Nós entendemos que os recursos do 

Município, nesta fase e nesta altura de grandes dificuldades para as famílias, 

devem ser postas à disposição de todas as famílias, independentemente da 

sua condição social e financeira. -------------------------------------------------------------  

Por isso, não concordamos com a devolução do IRS, porque isso abrange, 

apenas, uma parte das famílias e de forma significativa, que são aquelas que 

têm maiores rendimentos. ---------------------------------------------------------------------  

Pensamos que esse dinheiro que entraria nos cofres da Câmara, que são cerca 

de quinhentos mil euros, se não fosse feita a devolução do IRS, poderia e 

deveria ser utilizado, para colmatar esta taxa de IMI, de zero, ponto, trezentos 

e sessenta, que é uma diminuição no Orçamento da Câmara, de trezentos e 

sessenta mil euros, face à Proposta apresentada pela Câmara, de trezentos e 

sessenta mil euros, se não houver uma atualização de imóveis que ficam 

abrangidos no próximo ano e que é expectável que venha a acontecer e ainda 
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ficavam duzentos mil euros para utilizar em outras respostas que socialmente 

têm que ser dadas pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------  

Portanto, com esta intervenção, quero deixar claro que as nossas posições 

quanto à questão da política fiscal, que vão ser hoje discutidas e votadas, 

dariam ao Município, a possibilidade de baixar o IMI em sete milésimas, coisa 

que já aconteceu no passado, não é a primeira vez que acontece, ainda para 

mais, numa situação de dificuldade dos agregados que são proprietários de 

imóveis. Para além disso, ainda permitiria mais alguma folga, para que o 

Município pudesse tatuar socialmente, junto das famílias mais desfavorecidas, 

não vinculando quinhentos mil euros para a população que, evidentemente, 

precisa, mas que será fundamentalmente para as famílias de mais altos 

rendimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, toda a gente é livre de 

fazer as propostas que entender. A Câmara fez a sua e a Coligação 

Democrática Unitária, também fez a sua. Mas essa preocupação que o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço aqui referiu, só se manifestou de dois mil e dezasseis 

para dois mil e dezassete. Foi a única vez que o senhor Vereador se preocupou 

e que foi ao encontro daquilo que o senhor Vereador hoje acabou de dizer. 

Porque os restantes anos em que a Coligação Democrática Unitária tomou a 

decisão relativamente ao IMI, não mostrou essa preocupação que o senhor 

Vereador referiu. Aliás, tenho os dados e posso-lhos dizer: de dois mil e 

dezassete, para dois mil e dezoito, foi três milésimas. Portanto, não mostrou 

essa preocupação. De dois mil e dezoito para dois mil e dezanove, também 

foram três milésimas. Também não mostrou essa preocupação. De dois mil e 

dezanove, para dois mil e vinte, também não. -------------------------------------------  

Portanto, o que nós estamos a fazer, é ir ao encontro daquilo que tem sido a 

média dos últimos anos da diminuição do IMI, mas não pode, como o senhor 

Vereador disse, e bem, por exemplo, na questão do IRS, ser nada, como se 

fossem os senhores a fazer a gestão da Câmara. --------------------------------------  

Ora, o que estamos aqui a aprovar do IMI, também não é para toda a gente. 

Porque as pessoas que têm casa arrendada, não têm acesso a esta redução. 

E ainda é muita gente que tem casa arrendada. ----------------------------------------  

Depois também temos aqui uma questão que, essa sim, é, de facto, puramente 

ideológica. E não vale a pena andarmos aqui com rodeios. A Coligação 
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Democrática Unitária, acha que quem ganhar até dez mil euros já está isenta 

de IRS e, portanto, este apoio não vai trazer nada. É verdade. Mas o senhor 

Vereador acha que quem ganha doze mil, treze mil, catorze mil ou quinze mil 

euros, é rico? Acha que quem ganha estes valores é rico? Então também não 

devemos de olhar para essas famílias? Tendo em conta até a própria inflação, 

que para o ano se vai verificar, não acha que é de relevância, irmos, também, 

ao encontro dessas famílias, que para a CDU são ricos, mas, para mim, não 

são. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para mim, quem ganha catorze, quinze ou dezasseis mil euros, não é rico. 

Aliás, estou em crer que até passem algumas dificuldades e que esta medida 

vai ao encontro, também, dessas famílias. ------------------------------------------------  

Por isso, esta arrecadação do IRS, se bem que, do ponto de vista formal, nada 

tem que ver com a questão do IMI, do ponto de vista do alívio das famílias do 

Concelho de Loures, ela tem que ser vista em conjunto, porque a não 

arrecadação de receita, ou seja, a devolução por parte da Câmara, por via 

destas duas medidas, quer do IMI, quer do IRS, há aqui uma devolução às 

famílias do Concelho de Loures, de mais de meio milhão de euros. Perto de 

seiscentos mil euros. ----------------------------------------------------------------------------  

Estou em crer que, se fosse a CDU que estivesse a governar a Câmara, não 

seria esta medida. Seria circunscrita, unicamente, à questão do IMI, que não 

chega, nem de perto, a esta arrecadação de receita. Por isso é que ela tem que 

ser vista do ponto de vista global. Bem sei que, para a CDU, politicamente, não 

tem que ser, mas, para mim, é importante que ela seja vista em conjunto.  -----  

Portanto, o que estamos aqui a propor, é que também, no que diz respeito ao 

IRS, se possa aliviar as famílias, ganhem elas, treze, catorze ou quinze mil 

euros. Porque as famílias que ganhem estes valores, têm, também, elas, 

enormes dificuldades e estou certo que este apoio vai ao encontro das suas 

necessidades.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, no que diz respeito ao IRS, que, quem dera à Câmara, poder ir 

muito mais longe. Quem dera à Câmara, que, em vez dos quatro, ponto, oitenta, 

pudesse baixar mais umas décimas. Mas, como o senhor Vereador Nelson 

Batista disse, e bem, temos que “jogar” aqui com duas situações. Uma, essa 

vontade de aliviarmos, do ponto de vista fiscal, as famílias do Concelho de 

Loures, naquilo que é matéria da responsabilidade da Câmara, mas por outro 
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lado, termos o equilíbrio financeiro e orçamental da Câmara, que nunca, em 

tempo algum, deve ser colocado em causa. ----------------------------------------------  

Por isso, acho que, com este esforço conjunto que foi feito, conseguiu-se 

encontrar um equilíbrio, e que acho que é uma ajuda significativa que se dá às 

famílias do Concelho de Loures, nunca desligando as duas: o IMI e o IRS, 

porque, para nós, quem ganha entre os doze e os quinze mil euros, de facto, 

na minha opinião, não são ricos. -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, uma família que 

receba treze mil euros por ano, pode dizer-nos qual é o benefício que vai ter 

com esta Proposta que está aqui a ser feita. ---------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Olhe senhor Vereador, é melhor que nada, 

que era aquela que vocês propunham. Que era zero. ---------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, é natural que 

não responda, porque estamos a falar de cinquenta cêntimos ou um euro por 

ano. É disso que estamos a falar. Por isso é que, mesmo que hajam famílias 

que recebam treze, catorze ou quinze mil euros, é isso que vão receber com 

esta Proposta que aqui está. Famílias que recebam trinta ou quarenta mil euros, 

esses vão receber mais. É verdade. --------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, dizer-lhe, ainda, que nós olhamos para isto, de uma forma 

global. É por isso que dizemos que as Propostas que temos, em termos de 

política fiscal, é o IMI baixar, numa altura em que a inflação e os juros vão 

aumentar, brutalmente, no próximo ano. Coisa que não aconteceu desde dois 

mil e treze. Mas está a acontecer agora.  --------------------------------------------------  

A outra questão, tem a ver com as propostas que vamos apresentar, a forma 

como as vamos apresentar e como as vamos votar. Isso faz com que não haja 

nenhum desequilíbrio financeiro da Câmara. Aliás, até achamos, é que esse 

dinheiro que vai ser dado a mais, para aqueles que têm mais, deve ser utilizado 

para outras respostas da Câmara para todos. Matéria que iremos discutir na 

próxima semana, aquando a aprovação do Orçamento. ------------------------------  

É isto que nós entendemos. É que, com a nossa proposta, o IMI desce sete 

milésimas. Infelizmente, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, 
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entende que, neste momento, isso não deve de acontecer. Além de outras 

questões que iremos falar para a semana. ------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, acho que as posições 

de cada um já estão bem esclarecidas, por isso vou colocar o ponto a votação, 

neste caso a proposta da Câmara. ----------------------------------------------------------   

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

--- POSTA À VOTAÇÃO EM ALTERNATIVA, A PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO Nº. 719/2022, FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL, 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SRA. VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. -----------------------------------   

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

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

------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ---------------------------------  

O VEREADOR, SR. VITOR CACITO: Senhor Presidente, o Chega considera o 

IMI, um imposto deveras injusto e que não deveria de existir, porque penaliza 

as famílias que contraíram empréstimos para a compra de habitação própria. 

Para quem paga uma renda ao banco, durante a vida inteira, vai, também, 

pagar uma renda vitalícia à Câmara Municipal. ------------------------------------------  

Portanto, o Chega nunca votará a favor de uma Proposta, cuja tributação seja 

acima dos três por cento. É uma questão de justiça social. No entanto, assinala-

se, positivamente, esta pequena redução da taxa do IMI, apesar de ser pouco 

ambiciosa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

A redução substancial deste imposto, impunha-se, tendo em conta a situação 

atual do custo de vida e da subida dos juros, que poderia ajudar muitas famílias 

portuguesas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 720/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A PARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO NO IRS, A ARRECADAR EM 2024, COM REFERÊNCIA AOS 

RENDIMENTOS DO ANO DE 2023 ---------------------------------------------------------  
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“Considerando que:   ----------------------------------------------------------------------------  

A. Nos termos da alínea g) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, na sua redação vigente, constitui receita dos municípios “O                               

produto da participação nos recursos públicos determinada nos termos do 

disposto nos artigos 25.º e seguintes” daquele mesmo diploma legal. --------  

B. A alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e o n.º 1 do artigo 26.º, ambos da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supra melhor identificada, determinam que os 

municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição 

territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, nos 

termos definidos nestes mesmos preceitos legais.  ---------------------------------  

C. De acordo com o n.º 4 do artigo 26.º supra referido, caso a percentagem 

deliberada pelos órgãos municipais seja inferior à taxa máxima (5%), o 

produto da diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução 

à coleta do IRS, a favor do sujeito passivo. -------------------------------------------  

D. Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 26.º supramencionado, a 

participação variável no IRS pretendida e deliberada pelos municípios deve 

ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, até 

ao dia 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os 

rendimentos. -----------------------------------------------------------------------------------  

E. O n.º 3 do já mencionado artigo 26.º estipula que a ausência de deliberação 

sobre a percentagem de IRS pretendida pelo respetivo município, ou a sua 

não comunicação atempada à Autoridade Tributária e Aduaneira, origina o 

direito, do município, a uma participação de 5% no IRS. --------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos da alínea g) do artigo 14.º, da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e do artigo 26.º, todos da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua redação atual, e do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 

25.º conjugada com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que estabelece, entre outros, o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, na sua redação vigente, delibere submeter, à 

Assembleia Municipal de Loures, para deliberação, a participação de 4,80% no 
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IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Loures, a incidir 

nos rendimentos de 2023 e a arrecadar pelo Município em 2024. ------------------  

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, muita da discussão 

relativamente a esta Proposta, já foi feita em conjunto com a Proposta anterior. 

No entanto, perguntava se algum senhor Vereador quer intervir. -------------------  

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

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA: Senhor Presidente, não vou acrescentar 

mais nada, àquilo que já foi aqui dito e qual a posição da Coligação Democrática 

Unitária. No entanto, dizer, apenas, no que concerne à participação dos 

municípios no IRS, que os cinco por cento, são apenas cinco por cento. --------  

Dos cento e cinquenta e dois municípios, apenas trinta e seis, utilizam esta 

redução. Isto para dizer e para chegar à conclusão, que nem todos entendem 

que, de facto, devem ser os Municípios a devolver IRS. Quem deve devolver, 

quem deve alterar e mexer, quem deve utilizar este instrumento deste imposto, 

é o Estado. É o Governo Central. Os municípios, para benefício dos seus 

munícipes, apenas devem utilizar os impostos municipais. Ou seja, os IMI’s, as 

Derramas, as tarifas de água. Aí sim, é uma competência e uma intervenção 

própria.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, politicamente, é esta a nossa forma de analisar este 

problema. -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, as minhas 

intervenções no ponto anterior, ficam como debate para este ponto. Portanto, 

como já foi, amplamente, discutido, não vou repetir. -----------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA: Senhor Presidente, ficou claro que os 

pontos foram discutidos em conjunto, portanto, as nossas declarações 

relativamente ao ponto anterior, ficam reproduzidas também neste ponto. ------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, de facto, toda a 

discussão feita no ponto anterior, ou seja, na Fixação do IMI, foi, também, em 

relação ao IRS. Portanto, as intervenções proferidas no ponto anterior, ficam, 

também, inseridas neste ponto. --------------------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SRA. VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. VOTARAM CONTRA, A 

SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E O SENHOR VEREADOR DO CHEGA.------------  

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 721/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A DERRAMA DE 2022, A 

COBRAR EM 2023-------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. De acordo com a alínea c) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, na sua redação atual, constitui receita dos 

municípios o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do 

artigo 18.º deste mesmo diploma legal. -------------------------------------------------  

B. Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, na sua redação vigente, compete à assembleia municipal, 

sob proposta da câmara municipal, autorizar o lançamento de derramas. ---  

C. O n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 

identificada, reitera que os municípios podem deliberar lançar uma derrama, 

de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo 

de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas, de acordo com a metodologia prevista 

na Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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D. Ao abrigo do n.º 24 da disposição legal mencionada no ponto supra, até à 

aprovação de regulamento municipal referente a isenções ou taxas 

reduzidas de derrama que atendam aos critérios do volume de negócios das 

empresas beneficiárias, ao setor de atividade em que aquelas empresas 

operam no município e à criação de emprego no município, a assembleia 

municipal pode, sob proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma 

taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00€.   ---------------------  

E. Face ao estipulado no n.º 17 e no n.º 18 do artigo 18.º supra referido, a 

deliberação relativa ao lançamento da derrama deve ser comunicada à 

Autoridade Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 

dezembro do respetivo período de tributação por parte dos serviços 

competentes do Estado, sob pena da respetiva liquidação e cobrança serem 

efetuadas com base na taxa e benefícios fiscais que estiverem em vigor 

naquela data.-----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos da alínea c) do artigo 14.º e do 

artigo 18.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, 

e do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua 

redação vigente, delibere submeter, à Assembleia Municipal de Loures, para 

deliberação: ----------------------------------------------------------------------------------------  

1. O lançamento de uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas referente a 

2022 e a cobrar em 2023, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, supra melhor identificada. ----------------------------  

2. A isenção de derrama, o que se traduz no lançamento de uma taxa reduzida 

de derrama de 0%, para todos os sujeitos passivos com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00€, nos termos do n.º 

24 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 

identificada. -------------------------------------------------------------------------------------  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Neste ponto foi proferida a seguinte intervenção: -----------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta não 

sofreu nenhuma alteração, relativamente às últimas Propostas de Derrama 

desta Câmara Municipal, nos anos anteriores. -------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 

VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 722/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A FIXAÇÃO DA TAXA 

MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP), PARA O ANO DE 2023 

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

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

A. Ao abrigo da alínea o) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, na sua redação vigente, constituem receitas dos municípios, 

além das elencadas nas outras alíneas daquele mesmo artigo, as 

estabelecidas por lei ou regulamento a seu favor. -----------------------------------  

B. De acordo com o n.º 2 do artigo 169.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, 

aprovada pela Lei n.º 16/2022, de 16 de agosto, os direitos e encargos 

relativos à implantação, passagem e atravessamento dos domínios público 

e privado municipal por sistemas, equipamentos e demais recursos das 

empresas que oferecem redes públicas de comunicações eletrónicas e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, 

podem dar origem ao estabelecimento de uma Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem. --------------------------------------------------------------------------------------  
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C.  A alínea a) do n.º 3 do artigo 169.º supra referido estipula que a Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem é determinada com base na aplicação 

de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas 

que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente 

município. ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. Face ao estipulado na alínea b) do n.º 3 do artigo 169.º supra mencionado, 

o referido percentual é aprovado anualmente, por cada município, até ao fim 

do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não 

pode ultrapassar os 0,25%. ----------------------------------------------------------------  

E. Atendendo ao estatuído no n.º 4 do artigo 169.º aqui versado, nos municípios 

em que seja cobrada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, as 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu pagamento. 

F. A alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, na sua redação atual, dispõe que compete à assembleia municipal, 

sob proposta da câmara municipal, aprovar as taxas do município e fixar o 

respetivo valor. --------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do disposto na alínea o) do 

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, no artigo 

169.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 16/2022, de 

16 de agosto, e na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º conjugada com a alínea ccc) 

do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, 

na sua redação vigente, delibere submeter à Assembleia Municipal de Loures, 

para aprovação por este órgão deliberativo, a fixação da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem, para o ano 2023, com o percentual de 0,25%. ------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 
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VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. VOTOU CONTRA, O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Eram dez horas e cinquenta minutos quando a reunião foi interrompida, 

tendo recomeçado às onze horas e quinze minutos. -----------------------------------  

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 723/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O PROTOCOLO A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A AUTORIDADE 

NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA (ANSR) ---------------------------------  

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

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

A. Para a elaboração Plano Municipal de Segurança Rodoviária do Município 

de Loures são necessários dados detalhados de sinistralidade no Município 

de Loures, esses dados existem na posse da Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária. ----------------------------------------------------------------------  

 De acordo com parecer emitido pelo Encarregado de Proteção de Dados da 

ANSR, ao abrigo da legislação aplicável, o fornecimento de dados com o 

detalhe da coordenada geográfica, em conjugação com outros dados, 

pressupõe um compromisso entre as partes sob a forma de protocolo. -------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea c), do nº 2, 

do artº 23º, do anexo I, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a celebração 

de um Protocolo entre o Município de Loures e a Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária que visa a articulação e a cooperação entre os dois 

organismos, num contexto de eficiência na utilização de informação que cada 

um possui relativamente a esta temática, cuja minuta se anexa e que faz parte 

integrante da presente proposta. -------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 724/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - A FÓRMULA DE 

REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIA; - A MODIFICAÇÃO OBJETIVA 

AO CONTRATO N.º 134/2022; - A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 

PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A MINUTA DO CONTRATO, 

RELATIVO ÀS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA UGT7 (AUGI) DO BAIRRO 

PORTELA DA AZÓIA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE 

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

 (PROCº. Nº. 1540-E/DOM) --------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Que a adjudicatária, UNIKONSTROI, LDA., apresentou pedido de revisão de 

preços extraordinária, no âmbito da empreitada denominada “Obras de 

Urbanização na UGT7 (AUGI) – Bairro da Portela da Azóia”, em Santa Iria 

da Azóia; ----------------------------------------------------------------------------------------  

B. Que da apreciação do pedido pelo Dono da Obra, a pretensão do adjudicante 

apresenta a fundamentação dos pressupostos de admissibilidade e 

elegibilidade aplicáveis de acordo com o n.1 do art.º 3 do DL 36/2022 de 

02/05 conforme expresso no conteúdo da informação n.º 0063/DIEP/AS, a 

qual propôs acolher a pretensão do requerente. -------------------------------------  

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, 370º, 371º, 372º, 373º 375º e nº 2 do artigo 379º, 

todos do D.L. 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na sua atual redação: -----------  

1. A aprovação da fórmula de revisão de preços extraordinária nos moldes 

propostos pelo empreiteiro conforme definida no pedido do empreiteiro, 

anexo à Informação nº 0063/DIEP/AS, de 2022.11.14, sendo o cálculo 

definitivo oportunamente efetuado após publicação dos índices definitivos de 

revisão de preços; ----------------------------------------------------------------------------  

2. Realizar a respetiva Modificação Objetiva ao contrato 134/2022, no que se 

refere à cláusula sexta de revisão de preços; -----------------------------------------  

3. A delegação no Presidente da Câmara a competência para a aprovação da 

minuta do contrato adicional e apreciação de eventuais reclamações 

apresentadas. ----------------------------------------------------------------------------------  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 725/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR: - A MINUTA DO 

CONTRATO ADICIONAL; - A DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE EVENTUAIS RECLAMAÇÕES 

DA MINUTA, NO ÂMBITO DA EMPREITADA DENOMINADA “ESCOLA 

BÁSICA JOÃO VILLARET – CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO, EM LOURES” ------------------------------------------------------  

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

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

A. A aprovação da fórmula de revisão de preços extraordinária na 23ª Reunião 

de Câmara de 31/08/2022, conforme proposta de deliberação n.º 556/2022, 

da empreitada denominada “Escola Básica João Villaret – Construção de 

Pavilhão Gimnodesportivo”, em Loures; ------------------------------------------------  

B. Que, posteriormente e em conformidade, foi elaborada a respetiva minuta da 

modificação do contrato, a qual carece de ser aprovada pelo órgão 

competente; ------------------------------------------------------------------------------------  

C. Que é expectável, em caso de apresentação de reclamações da minuta, não 

ser possível ao órgão competente reunir atempadamente, mesmo a título 

extraordinário,  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto nos artigos 98º, 102º 

e 109º, todos do D.L. 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na sua atual redação: -  

1. A aprovação da minuta do contrato adicional (…); ----------------------------------  

2. A delegação no Sr. Presidente da Câmara da competência para apreciação 

de eventuais reclamações da minuta. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, a minha intervenção 

também se pode ligar à anterior e a outras que já tenho feito. ----------------------  
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Senhor Presidente, era importante que, aquando a publicação dos índices do 

INE – Instituto Nacional de Estatística, pudessem vir à Câmara, os valores 

concretos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuo a achar, que podíamos, pelos menos, fazer uma simulação, dos 

valores que teremos que pagar, ao abrigo da revisão extraordinária de preços, 

mas que pudéssemos saber, em concreto, qual é o valor, que dará como 

consequência o que estamos aqui a deliberar. ------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, de facto, faz sentido que 

assim seja. Por isso, decerto, que isso vai acontecer, para termos, até, a noção 

de como as coisas vão decorrendo. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Que o presente diferendo  teve início em 1997, tendo  a Câmara apresentado 

recurso até ao Supremo Tribunal Administrativo, uma vez que houve 

condenação do Município logo na primeira instância, no pagamento de uma 

indemnização por danos patrimoniais (indemnização pelo sacrifício) 

decorrentes da ocupação dos terrenos do Autor para construção da Escola 

Preparatória de Loures, e dos danos patrimoniais e não patrimoniais 

decorrentes da ocupação dos terrenos utilizados na construção do 

arruamento do acesso à escola e colocação de conduta de esgotos, tudo a 

liquidar em execução de sentença, revogando a sentença recorrida no que 

respeita ao pedido de condenação do Município pela violação do princípio 

da boa-fé. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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B. Após trânsito em julgado, foi movida a ação executiva por parte dos Autores, 

tendo sido deduzida oposição à execução que se converteu em liquidação 

de sentença.------------------------------------------------------------------------------------  

C. Em 2012, já em sede de liquidação de sentença, o processo é redistribuído 

ao signatário. -----------------------------------------------------------------------------------  

D. Os Autores pretendiam uma liquidação no montante de € 2. 673.237,40, 

tendo o tribunal, após perícias e julgamento, fixado tal liquidação no 

montante de € 2.178.314,77. --------------------------------------------------------------  

E. O município interpôs recurso até ao Tribunal Constitucional, manteve-se tal 

sentença. ----------------------------------------------------------------------------------------  

F. O processo transitou em julgado nos finais de maio de 2021, e em Finais de 

Agosto de 2021 os Autores alegando falta de cumprimento da sentença e 

falta de negociação por parte do município moveram a Acão executiva. -----  

G. Na sequência da execução foi apresentada a respetiva oposição, onde 

designadamente, entre outros fundamentos, foi invocada a falta de 

cabimento orçamental para o efeito, tendo sido remetido ao tribunal, o 

respetivo documento comprovativo. -----------------------------------------------------  

H. Tendo a execução sido suspensa, nos termos do artigo 171º, n.º 2, do 

Código de Processo dos Tribunais Administrativos. --------------------------------  

I. Apesar de tal suspensão a agente de execução nomeada pelos exequentes, 

determinou o bloqueio de todas as contas do Município no montante global 

de cerca de doze milhões de euros, para além de ter determinado em cada 

entidade bancária, o bloqueio até ao montante de € 4.800,000,00, quantia 

que tinha em conta todos os prováveis encargos. -----------------------------------  

J. O município de loures requereu de imediato a intervenção do tribunal. -------  

K. Tendo por despacho o Juiz do processo ordenado o imediato levantamento 

de todas as penhoras, já que a execução se encontrava suspensa, dando 

total razão ao Município. --------------------------------------------------------------------  

L. A dimensão da divida e o transito em julgado das decisões condenatórias o 

município entendeu iniciar negociações com os exequentes para poder 

cumprir o a decisão judicial em prestações comportáveis com a situação 

financeira do município  ---------------------------------------------------------------------  

M. No processo negocial chegaram as partes a um entendimento tendo fixado 

o valor da divida em 2 447 000,00 euros [dois milhões quatrocentos e 
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quarenta e sete mil euros), considerando a indemnização e as custas 

processuais e de parte atualmente em dívida. ----------------------------------------  

N. O pagamento da quantia referida é feito em 144 prestações mensais, iguais 

e sucessivas, sendo a 1.ª a pagar até 30 de novembro de 2022, prazo esse 

que se prorroga por mais 8 (oito) dias, por motivo justificado, sendo devidos 

juros de mora à taxa civil até integral pagamento. -----------------------------------  

O.  Entenderam as partes admitir e autorizar a transmissão da sua posição 

contratual, designadamente quanto ao pagamento da dívida, no caso de tal 

vir a ser equacionado. -----------------------------------------------------------------------  

P. A proposta do Acordo de Transação é válida até 30.11.2022.  ------------------  

Q. A presente minuta de acordo de transação judicial não se encontra sujeito a 

fiscalização prévia, atento o disposto no artigo 46º, n.º 1 al b) a contrario, da 

LOPTC. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara delibere, ao abrigo do disposto na alínea f) do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 179/99, de 8 de junho: -----------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a minuta do Acordo de Transação da execução da sentença, em 

(…);  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Submeter à Assembleia Municipal o respetivo compromisso plurianual, nos 

termos da repartição de encargos prevista na mesma minuta de acordo. ----  

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta foi 

aquela que se manteve em Ordem do Dia, porque não tinha o respetivo 

cabimento orçamental. Agora já tem, até por via da aprovação de ponto 

anterior. Este processo já é conhecido, uma vez que transita desde mil 

novecentos e noventa e sete, do qual a Câmara foi sendo sentenciada pelas 

diversas instâncias. Em dezembro de dois mil e vinte e um, fomos, 

inclusivamente, alvo de uma penhora das nossas contas bancárias e todo este 

processo de negociação, foi desenvolvido pela nossa consultadoria jurídica e 

que acaba e termina com este documento, portanto, uma dívida negociada, no 
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montante de dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil euros, a serem 

pagas em cento e quarenta e quatro prestações mensais, através de uma 

sessão de dívida. ---------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, é este o acordo que está aqui para aprovar, que será, ainda, alvo de 

deliberação da Assembleia Municipal, de forma a darmos resolução a este 

complicado processo, que já se arrasta há muitos e muitos anos. -----------------  

Porém, não posso deixar de agradecer aos juristas da Câmara, pelo trabalho 

de negociação que tiveram neste processo. ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, tenho algumas 

questões sobre esta Proposta, mas, previamente, não posso deixar de dar nota, 

que esperava, pelo respeito e cordialidade que acho que todos devemos ter no 

trabalho democrático deste Órgão, que o senhor Presidente pudesse, de forma 

normal, dar nota que, de tudo o que afirmou há, sensivelmente, um ano, muitas 

das coisas não correspondem à verdade.  ------------------------------------------------  

O senhor disse um conjunto de afirmações sobre o trabalho da Coligação 

Democrática Unitária, que, viu-se agora pelas suas palavras, não 

correspondem à verdade. ----------------------------------------------------------------------  

Só lamento que não haja a cordialidade, a frontalidade e a humildade, de poder 

dizer agora, as coisas que disse há um ano, que veio a verificar-se, não serem 

verdade. Acho que era importante, para que tudo corresse melhor e que a 

discussão fosse profícua, que isso acontecesse. Não aconteceu, mas fica o 

registo, de que, tudo o que foi dito, ou seja, que a Coligação Democrática 

Unitária, por não ter encetado negociações, o que não é verdade, conforme 

informação do advogado, o valor de quatro milhões, que o agente Executivo, e 

mal, como o senhor Presidente aqui afirma, não foram nada decorrentes de 

juros. Enfim, um conjunto de impropérios que foram afirmados que não se 

traduzem nessa realidade.  --------------------------------------------------------------------  

Tenho pena que o senhor Presidente não possa, por livre iniciativa, ter feito 

isso, mas cabe-lhe a si a gestão da sua conduta, mas fica registado que o que 

foi dito, não corresponde, efetivamente, à verdade, como, aliás, agora se prova. 

Lamento, e sobre este tema, encerro o assunto. ----------------------------------------  

Sobre a Proposta em concreto, queria colocar algumas questões, de forma a 

obter alguns esclarecimentos. E a primeira, que penso que seja um erro, é que 

na alínea c), é referido que: “(…) Em 2012, já em sede de liquidação de 
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sentença, o processo é redistribuído ao signatário. (…)”. Penso que não seja o 

senhor Presidente o signatário e que há aqui uma gralha, porque, naturalmente, 

em dois mil e doze, o signatário não era o senhor Presidente. ----------------------  

Depois queria colocar uma questão concreta e uma pergunta ao senhor 

Vereador Nuno Dias, que não é de somenos importância. Primeiro, saber se, 

para o local em concreto, o loteamento das Almoinhas, foi submetido algum 

processo à Câmara. -----------------------------------------------------------------------------  

Depois, este Acordo que estamos aqui a deliberar, tem o nome correto na 

Proposta do senhor Presidente, que é “(…)  aprovar (…) a Minuta do Acordo 

de Transação da Execução de Sentença (…)”. Depois, na Proposta, vem 

mencionado “(…) Acordo de pagamento de dívida (…)”. Parece-me que, em 

bom rigor, o que deveria de estar, não é “(…) Acordo de pagamento de dívida 

(…)”, mas sim, “(…)  Acordo de Transação da Execução da Sentença (…)”  e 

porquê. Porque, na verdade, do que estamos aqui a tratar em concreto, é do 

terreno onde está instalada a escola preparatória e que, no final do pagamento 

da dívida, será registado em nome do Município de Loures. -------------------------  

É essa a leitura que faço do acórdão e é esse o Acordo de Execução de 

Sentença que aqui vem clarificado, até pelo método que foi calculado para o 

valor da indemnização, que tem a ver com o código das expropriações, também 

várias referências ao facto de que os segundos compradores que vieram a 

adquirir aquele terreno, apesar de não ter o ónus da escola ela já lá existia e, 

portanto, o próprio acórdão diz, e bem, que os novos compradores não podiam 

ter desligado que havia uma sentença a decorrer. Portanto, parece-me que é 

importante saber, se não deveria de estar, também, neste Acordo de Transação 

de Execução de Sentença, que, aquando o pagamento da última prestação, a 

parcela ficará registada em nome municipal. Isso é fundamental, porque intrinca 

diretamente com o processo que está a decorrer. --------------------------------------  

Também gostava de saber se, efetivamente, existe algum processo a decorrer 

nos serviços, denominado “Loteamento das Almoinhas”. -----------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Antes de passar a palavra ao senhor 

Vereador Nuno Dias, dizer-lhe que, na alínea f) da Proposta, está, claramente, 

a dizer que “(…) O processo transitou em julgado nos finais de maio de dois mil 

e vinte e um, e, em finais de agosto de dois mil e vinte e um, os autores, 
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alegando falta de cumprimento da sentença e falta de negociação por parte do 

município, moveram a Ação Executiva (…)”, que levou à penhora de dezembro. 

O que eu disse sempre, foi que houve ausência de negociação por parte da 

anterior Administração. E está aqui a prova. Portanto, “não querendo bater mais 

no ceguinho”, permitam-me a expressão, não falei inverdade nenhuma. Isto foi 

sentenciado em maio e agora é que estamos a tratar do processo negocial, em 

novembro de dois mil e vinte e dois. Portanto, em maio, na altura em que soube, 

não se iniciaram os processos de negociação, que os autores achavam 

necessários, daí que moveram a penhora em dezembro de dois mil e vinte e 

um. Portanto, repito, “não querendo bater mais no ceguinho”, é isto que cá está. 

Respondendo à questão processual e jurídica, como deve ser colocada, 

solicitava ao senhor Dr. Pedro Cabeça, que foi o autor da proposta, que venha 

dar os esclarecimentos necessários. -------------------------------------------------------  

Quanto à questão do terreno, pedia ao senhor Vereador Nuno Dias, que desse 

alguma explicação.-------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador, há um processo a decorrer 

que ainda não está formalizado. Houve um conjunto de reuniões e um conjunto 

de intenções com a FINANGESTE – Empresa de Investimentos, Gestão e 

Desenvolvimentos, S.A., para desenvolver o processo de loteamento daquela 

zona, e está, naturalmente, pendente do processo que estamos aqui hoje a 

decidir, porque, de facto, intricam um no outro, para, efetivamente, 

conseguirmos dar uma solução e desenvolver aquela zona, que é uma das 

poucas zonas de expansão que temos no território da cidade de Loures. -------  

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

O DR. PEDRO CABEÇA: Senhor Presidente, dizer que, efetivamente, este 

Acordo, é um Acordo de Pagamento de Dívida, e que depois deste Acordo ser 

aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal, porque, obviamente, há 

estes compromissos, são as cento e quarenta e quatro prestações, só depois 

disso, é que vai a Tribunal para ser homologado e aí é que é feita a transação. 

Por isso, estar Acordo de Dívida ou outro termo qualquer, não é relevante. ----  

Quanto à questão levantada pelo senhor Vereador Tiago Matias, sobre os 

terrenos virem à posse da Câmara, não é um facto que esteja na sentença. A 

sentença condena o Município a pagar, até ao momento em que o proprietário 

vende, até a terceiros, que não vem aqui ao caso, a indemnização é até essa 
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data, e é pela ocupação do terreno e não pela propriedade do terreno. Esse 

poderá, depois, ser outro procedimento que podemos ter, tendo em conta, até, 

o tempo de ocupação. Mas não é isso que está na decisão e a decisão é muito 

clara. É este dinheiro que tem que ser pago, não tem qualquer outro 

condicionante relativamente aos terrenos. Portanto, as negociações foram 

estas, e foi no sentido de, a Câmara, obviamente, não pagar de uma só vez, os 

dois milhões, ou aquilo que viesse a ser cobrado pela agente de execução, e 

evita-se aqui essas custas, que são elevadíssimas, como todos sabemos. -----  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Doutor Pedro Cabeça, quer dizer que 

estamos a pagar esta indemnização, pela ocupação ilegal do terreno. É isso?  

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

O DR. PEDRO CABEÇA: Exatamente, senhor Presidente. É isso. ----------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Não é pela posse do terreno … -------------  

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

O DR. PEDRO CABEÇA: Não é pela posse. Não transfere a propriedade. -----  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, não é a leitura que 

eu faço. Digo-lhe com toda a franqueza. Da conversa que tive com alguns 

juristas, não é essa a leitura do Acórdão.  -------------------------------------------------  

A sentença é longa, tem várias variantes jurídicas, e, para mim, é claro que, no 

fim do pagamento, a parcela deverá ser registada em nome do Município. É 

isso que diz o Acórdão. Mas é a minha leitura. No entanto, o que eu pedia, era 

que o gabinete jurídico da Câmara se pronunciasse, por escrito, sobre esta 

matéria, porque isto é determinante para o loteamento que está em análise, 

tanto mais que, se assim não for, o novo proprietário terá que fazer novas 

cedências, ou, então, pagar em espécie, o que faz toda a diferença para o 

Município. Portanto, é fundamental e essencial clarificar esta posição. -----------  

Parece-me que é claro, na sentença, que a parcela, no fim do pagamento, 

venha à posse do Município. Por isso é que é um Acordo de Transação e não 

um pagamento de dívida. ----------------------------------------------------------------------  

Para mim é claro, e peço que, formalmente, isto fique clarificado, não pondo 

em causa, obviamente, o que o Dr. Pedro Cabeça aqui referiu, mas acho que 

tem que ser visto com toda a importância na defesa dos interesses do 
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Município, porque será completamente diferente, até mesmo para o futuro 

investidor, estar a trabalhar num pressuposto que não corresponde à verdade, 

sobre o que poderá vir a ser, e sobre o que poderá vir a ser arrecadado nos 

cofres do Município, sobre o novo loteamento que possa vir a ser deliberado 

aqui na Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, o senhor diz as coisas, e depois não vai ver, mas o seu 

advogado, na informação que prestou à Câmara, é que diz que “(…) após 

trânsito em julgado, em finais de maio de dois mil e vinte e um, foram encetadas 

negociações com o ilustre mandatário dos exequentes (…)”. Foi o seu 

advogado. Portanto, senhor Presidente, não vale a pena. Não insista, porque 

não vale a pena. Para quê? Respeite a bancada e as informações que o senhor 

nos deu. Não insista. Quer dizer, o senhor faz impropérios, diz um conjunto de 

inverdades e ainda insiste neles, depois de já ter fornecido uma carta aos 

vereadores … Repara bem que, quem fez a Proposta, até teve o cuidado de 

dizer “alegadamente”. Mas depois o senhor fornece uma carta a todos os 

vereadores, na qual é dito que, efetivamente, nessa data, se começou logo a 

negociar. E bem. Era o que nós faríamos, também. Durante todo este processo, 

vários Executivos trabalharam na defesa do interesse do Município. Não é isso 

que está em causa. Agora, não nos venham dizer que não se fez nada. Porque 

se fez. Aliás, o próprio senhor Presidente, assinado pelo seu Chefe de 

Gabinete, vem dar nota disso. Não é preciso esta falta de frontalidade entre 

bancadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, seja cordial connosco, para que também o possamos ser 

consigo e para que não haja a necessidade de, depois, termos que estar aqui 

na Reunião de Câmara a desmenti-lo. Acha que eu tenho algum prazer em 

desmentir as suas informações? Dizer que o que o senhor diz não é verdade?  

Não tenho prazer nenhum nisso, senhor Presidente. Mas, na verdade, também 

não posso deixar que crie suspeitas sobre o trabalho da Coligação Democrática 

Unitária. Que teve falhas. Admito que sim, como todas as pessoas que “metem 

a mão na massa”, como se costuma dizer. Mas não foi o caso. Desde maio, 

como aqui está provado, que começamos a trabalhar no Acordo. -----------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, como deve calcular, eu 

também não tenho gosto em dizer coisas que não são verdades. Eu baseio-me 

nas informações que me dão. E o que me disseram, é que, desde maio, quando 
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isto veio, que não se iniciaram os processos negociais, o que levou, 

inclusivamente, a sermos sempre penhorados. Então a Câmara foi penhorada 

em dezembro, porquê? -------------------------------------------------------------------------  

A Câmara teve as contas penhoras em dezembro, colocando em causa os 

ordenados de dezembro, porquê? Acham que tive algum prazer em dizer isto? 

Que a Câmara foi penhorada porque, segundo o que me disseram, não se 

iniciou o processo negocial em agosto de dois mil e vinte e um. Mas tenho 

algum gosto particular em dizer isto? Claro que não tenho. Eu só relato aquilo 

que me dizem. E o que me disseram, é que não existiram negociações, daí a 

execução da penhora ter sido, imediatamente, colocada. Porque, se não, não 

tínhamos tido essa penhora, a qual, aliás, que nos colocou entraves muito 

difíceis, ainda em dezembro. Como deve saber. ----------------------------------------  

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

O DR. PEDRO CABEÇA: Senhor Vereador Tiago Matias, eu e o senhor Dr. 

Fontinha já trocámos muitas opiniões em relação à questão dos terrenos e, 

obviamente, nesse Acordo é impossível, por um simples motivo. As partes que 

executaram e que são as partes da sentença, não têm, neste momento, sequer, 

a propriedade desse bem. Portanto, nunca poderiam fazer um acordo que 

dissesse que, quando acabasse de pagar, ficava para o Município. Isso é 

impossível. Não têm a propriedade, portanto, seria completamente ineficaz que 

um terceiro, depois de ter vendido, dissesse …. ----------------------------------------  

Obviamente esse assunto já foi abordado e estudado e há outras soluções, 

portanto, caminharemos nesse sentido. No caso deste Acordo, era impossível. 

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Há aqui uma questão que tem que ser 

esclarecida e que não é de somenos importância. Ou seja, há aqui uma 

interpretação, por parte da bancada da Coligação Democrática Unitária, de que, 

com esta indemnização, o terreno vem à posse da Câmara. A interpretação da 

sentença que os juristas da Câmara fazem, é que não. Que o que está aqui em 

causa, é, meramente, uma indemnização pela ocupação do terreno. Convém 

fazer-se esta clarificação, o mais urgentemente possível, não só por uma 

questão de princípio, mas porque coloca em causa, o próprio investimento. 

Aliás, para o próprio investidor, também era necessário que ele soubesse. -----  

Portanto, tendo em conta a urgência de darmos execução à sentença, era 

conveniente que aprovássemos hoje, até para não colocar em questão, futuras 
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penhoras. Agora, essa interpretação que a Coligação Democrática faz, sobre a 

posse do terreno, convém que os nossos juristas a façam o mais rapidamente 

possível, para que não hajam dúvidas. -----------------------------------------------------  

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

O DR. PEDRO CABEÇA: Senhor Presidente, só para esclarecer, nas reuniões 

que tivemos, essa questão é colocada e, obviamente, está salvaguardada. 

Aliás, há um estudo da situação, que já abordámos com o senhor Vereador 

Nuno Dias. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, solicitava que essa 

fundamentação fosse passada a escrito pelos nossos advogados. Isso é 

fundamental para podermos ver essa argumentação e, também, naturalmente, 

para quando vier a decisão do loteamento, essa questão já estar dirimida. -----  

Senhor Presidente, o senhor fala da penhora, mas a penhora foi considerada 

ilegal, como bem sabe. A penhora que o senhor fala aqui, vem o senhor 

subscrever a dar nota dessa ilegalidade. --------------------------------------------------  

Senhor Presidente, quando os documentos que vêm da Câmara lhe 

interessam, o senhor diz que é a Câmara que diz. Agora, como o documento 

só passou pelo seu Chefe de Gabinete, não veio diretamente de si, aí já se 

esquece. Portanto, é triste que assim seja e que o senhor Presidente não possa 

aqui, frontalmente, dar nota dos erros que também comete. Mas fica o registo 

e a clarificação feita por todos, sobre a conduta que cada um toma nos 

processos e que, em sede própria, possamos discutir as questões que foram 

solicitadas, no âmbito jurídico, relativamente à parcela municipal, que, como a 

própria sentença vem dizer, que os novos compradores não podiam esquecer, 

ainda que não havendo ónus, a parcela lá estava e, portanto, ela é considerada 

domínio municipal e por isso é que estamos a pagar por ela. -----------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, pode dizer o que 

entender, mas eu não tiro uma vírgula, àquilo que disse sobre este processo. 

Foi durante a gestão da Coligação Democrática Unitária que aconteceu esta 

situação. Mas todos estamos sujeitos a um processo destes. E isso não é 

nenhuma inverdade. -----------------------------------------------------------------------------  

Dizer que a sentença foi em maio, e que não houve a deliberação, daí a 

penhora, o que é facto é que ela foi feita e as Contas da Câmara estiveram 
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penhoradas. Essa é a verdade que o senhor Vereador não pode ignorar. Foi 

durante a gestão da Coligação Democrática Unitária, que este processo teve 

início. Podia ser outro partido qualquer, mas foi durante a gestão da Coligação 

Democrática Unitária. ---------------------------------------------------------------------------  

O que é facto, é que estamos a pagar uma penhora de dois milhões e meio de 

euros, que é dinheiro, de uma sentença que se foi arrastando ao longo dos 

anos, e que em maio do ano passado, se podia ter feito uma negociação, mas, 

segundo a informação que tenho, é que essa negociação não foi feita, e 

penhoraram. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador diz que a penhora era ilegal. Muito bem. Depois da 

contraposição que a Câmara fez, o juiz decretou-a ilegal. Mas o que é facto, é 

que ela aconteceu e a Câmara ficou com as Contas penhoras ainda durante 

uns dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador diz que não aconteceu. Mas não diga isso porque não é 

verdade. Aconteceu. E tivemos as Contas penhoradas durante uns dias. Isso 

tenho a certeza e a Financeira tem esses dados e podem disponibilizá-los. 

Portanto, não altero nada do que disse sobre esta matéria. -------------------------  

Quanto à interpretação que os juristas da Câmara fazem, relativamente à 

sentença, e, neste caso, da titularidade do terreno, de facto, é importante que 

ela venha por escrito. ---------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão levantada da alínea c), a proposta de alteração que faço, é 

que, em vez do signatário, passe a constar, o mandatário judicial da Câmara, 

ficando a referida alínea c) com a seguinte redação: “(…) Em 2012, já em sede 

de liquidação de sentença, o processo é redistribuído ao mandatário judicial da 

Câmara. (…)”. Se os senhores Vereadores concordarem, a Proposta fica com 

esta alteração. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES REFERENCIADAS, A 

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, FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE: --------------------------  

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

“Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
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A. Que o presente diferendo  teve início em 1997,  tendo  a Câmara 

apresentado recurso até ao Supremo Tribunal Administrativo, uma vez que 

houve condenação do Município logo na primeira instância, no pagamento 

de uma indemnização por danos patrimoniais (indemnização pelo sacrifício) 

decorrentes da ocupação dos terrenos do Autor para construção da Escola 

Preparatória de Loures, e dos danos patrimoniais e não patrimoniais 

decorrentes da ocupação dos terrenos utilizados na construção do 

arruamento do acesso à escola e colocação de conduta de esgotos, tudo a 

liquidar em execução de sentença, revogando a sentença recorrida no que 

respeita ao pedido de condenação do Município pela violação do princípio 

da boa-fé. ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. Após trânsito em julgado, foi movida a ação executiva por parte dos Autores, 

tendo sido deduzida oposição à execução que se converteu em liquidação 

de sentença.------------------------------------------------------------------------------------  

C. Em 2012, já em sede de liquidação de sentença, o processo é redistribuído 

ao mandatário judicial do Município.-----------------------------------------------------  

D. Os Autores pretendiam uma liquidação no montante de € 2. 673.237,40, 

tendo o tribunal, após perícias e julgamento, fixado tal liquidação no 

montante de € 2.178.314,77. --------------------------------------------------------------  

E. O município interpôs recurso até ao Tribunal Constitucional, manteve-se tal 

sentença. ----------------------------------------------------------------------------------------  

F. O processo transitou em julgado nos finais de maio de 2021, e em Finais de 

Agosto de 2021 os Autores alegando falta de cumprimento da sentença e 

falta de negociação por parte do município moveram a Acão executiva. -----  

G. Na sequência da execução foi apresentada a respetiva oposição, onde 

designadamente, entre outros fundamentos, foi invocada a falta de 

cabimento orçamental para o efeito, tendo sido remetido ao tribunal, o 

respetivo documento comprovativo. -----------------------------------------------------  

H. Tendo a execução sido suspensa, nos termos do artigo 171º, n.º 2, do 

Código de Processo dos Tribunais Administrativos. --------------------------------  

I. Apesar de tal suspensão a agente de execução nomeada pelos exequentes, 

determinou o bloqueio de todas as contas do Município no montante global 

de cerca de doze milhões de euros, para além de ter determinado em cada 

entidade bancária, o bloqueio até ao montante de € 4.800,000,00, quantia 

que tinha em conta todos os prováveis encargos. -----------------------------------  
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J. O município de loures requereu de imediato a intervenção do tribunal. -------  

K. Tendo por despacho o Juiz do processo ordenado o imediato levantamento 

de todas as penhoras, já que a execução se encontrava suspensa, dando 

total razão ao Município. --------------------------------------------------------------------  

L. A dimensão da divida e o transito em julgado das decisões condenatórias o 

município entendeu iniciar negociações com os exequentes para poder 

cumprir o a decisão judicial em prestações comportáveis com a situação 

financeira do município. ---------------------------------------------------------------------  

M. No processo negocial chegaram as partes a um entendimento tendo fixado 

o valor da divida em 2 447 000,00 euros [dois milhões quatrocentos e 

quarenta e sete mil euros), considerando a indemnização e as custas 

processuais e de parte atualmente em dívida. ----------------------------------------  

N. O pagamento da quantia referida é feito em 144 prestações mensais, iguais 

e sucessivas, sendo a 1.ª a pagar até 30 de novembro de 2022, prazo esse 

que se prorroga por mais 8 (oito) dias, por motivo justificado, sendo devidos 

juros de mora à taxa civil até integral pagamento. -----------------------------------  

O.  Entenderam as partes admitir e autorizar a transmissão da sua posição 

contratual, designadamente quanto ao pagamento da dívida, no caso de tal 

vir a ser equacionado. -----------------------------------------------------------------------  

P. A proposta do Acordo de Transação é válida até 30.11.2022.  ------------------  

Q. A presente minuta de acordo de transação judicial não se encontra sujeito a 

fiscalização prévia, atento o disposto no artigo 46º, n.º 1 al b) a contrario, da 

LOPTC. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara delibere, ao abrigo do disposto na alínea f) do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 179/99, de 8 de junho: -----------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a minuta do Acordo de Transação da execução da sentença, em 

anexo;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Submeter à Assembleia Municipal o respetivo compromisso plurianual, nos 

termos da repartição de encargos prevista na mesma minuta de acordo. ----  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 726/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS DE FANHÕES, DE 

LOURES E PARA A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR 

VELHO - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2022/2023 

(SETEMBRO DE 2022 A JUNHO 2023) ---------------------------------------------------  

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

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

A. Conforme o disposto na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, é competência do 

Município, assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; --------------  

B. Para além das competências autárquicas decorrentes da legislação sobre 

esta matéria, o Plano de Transportes Escolares do Município de Loures 

regulamenta a atribuição de transportes concedidos pela Câmara Municipal; 

C. De acordo com o Plano de Transportes em vigor, as Juntas de Freguesia 

procedem ao pagamento dos subsídios de transporte aos alunos após 

transferência das verbas para esse efeito; --------------------------------------------  

D. As Juntas de Freguesia, os valores das verbas a transferir, para cada uma, 

e plano de pagamentos encontram-se descritas na Informação nº 564/DE-

DASE/LM, de 08 de novembro de 2022.  ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea gg), da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência de verbas, para Junta de Freguesia de Fanhões, Junta de 

Freguesia de Loures e União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 

relativas ao ano letivo 2022/2023 nos moldes previstos na Informação n.º 

564/DE-DASE/LM, de 08/11/2022, que faz parte integrante da presente 

proposta.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 
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VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 727/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS DE FANHÕES, DE 

LOURES E PARA A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS 

CAVALEIROS E FRIELAS - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 

2021/2022 (3º TRIMESTRE) ------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Conforme o disposto na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I, da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, é competência do 

Município, assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; --------------  

B. Para além das competências autárquicas decorrentes da legislação sobre 

esta matéria, o Plano de Transportes Escolares do Município de Loures 

regulamenta a atribuição de transportes concedidos pela Câmara Municipal;  

C. De acordo com o Plano de Transportes em vigor, as Juntas de Freguesia 

procedem ao pagamento dos subsídios de transporte aos alunos após 

transferência das verbas para esse efeito; --------------------------------------------  

D. As Juntas de Freguesia e os valores das verbas a transferir, para cada uma, 

encontram-se descritas na Informação nº 566/DE-DASE/LM, de 08 de 

novembro de 2022.  --------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea gg), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência de verbas, para Junta de Freguesia de Fanhões, Junta de 

Freguesia de Loures e União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros 

e Frielas, relativas ao 3º trimestre do ano letivo 2021/2022 nos moldes previstos 

na Informação n.º 566/DE-DASE/LM, de 08/11/2022, que faz parte integrante 

da presente proposta. ---------------------------------------------------------------------------  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 

VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 728/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO 

DE COLABORAÇÃO - ANO LETIVO 2022/2023 ----------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures e a União de Freguesias de Santo Antão e São Julião 

do Tojal celebraram um protocolo no ano letivo 2017/2018, com o objetivo 

de suportar as despesas dos transportes do ensino básico, da área territorial 

da freguesia, que residam a menos de 2500m da paragem de autocarro, 

desde que morem em locais não servidos por transportes públicos e cuja 

área de residência se encontre a mais de 3000m ou 4000m, sem ou com 

refeitório escolar; ------------------------------------------------------------------------------  

B. Os pressupostos que estiveram subjacentes à celebração do referido 

protocolo mantêm-se e o mesmo continua em vigor. -------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea gg), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência de verba no valor de 10.500,00€ (dez mil e quinhentos euros), 

à União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, destinada a 

suportar os encargos deste transporte, no ano letivo 2022/2023, nos moldes 

previstos na informação nº 510/DE-DASE/LM, de 19 de outubro de 2022. ------  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 729/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, 

NO ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS AO ABRIGO DO 

DECRETO-LEI N.º 21/2019, DE 30 DE JANEIRO --------------------------------------  

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

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

A. A Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, estabeleceu o quadro de transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização e da 

autonomia do poder local; ------------------------------------------------------------------  

B. O Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro, concretizou tal transferência de 

competências no domínio da educação, reforçando áreas anteriormente 

descentralizadas para os municípios e conferindo-lhes também novas 

competências; ---------------------------------------------------------------------------------  

C. Nos termos do nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro, 

na sua redação atual, todas as competências nele previstas são exercidas 

pela Câmara Municipal, com possibilidade de delegação nos diretores dos 

agrupamentos de escolas; -----------------------------------------------------------------  

D. É imperativo dotar urgentemente os agrupamentos de escolas de meios 

financeiros que viabilizem o pagamento das despesas relacionadas com os 

encargos das instalações e com a ação social. --------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 

nº 21/2019 de 30 de janeiro, aprovar a transferência de verbas para os 

Agrupamentos de Escolas nos moldes previstos na informação nº 

166/DE/PR/RS datada de 14.11.2022 (E/157396/2022), que faz parte 

integrante da presente proposta. -------------------------------------------------------------  
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--- Neste ponto foi proferida a seguinte intervenção: -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre esta 

Proposta, aquilo que verificamos, é que os valores que estavam programados 

ser transferidos para os Agrupamentos, ficaram abaixo dos custos reais, razão 

pela qual estamos a fazer aqui uma nova deliberação, para transferir mais 

verbas para despesas de funcionamento, como água, eletricidade e 

comunicações, no valor de noventa e um mil euros. -----------------------------------  

Evidentemente que estamos de acordo com esta transferência, porque ela faz 

falta para os Agrupamentos e as escolas poderem funcionar, mas, mais uma 

vez, aquilo que aparece aqui, é uma discrepância de quase cem mil euros, entre 

aquilo que era suposto ser transferido e aquilo que realmente tem que ser 

transferido, neste caso em particular. -------------------------------------------------------  

Nesse sentido, e também decorrente de uma informação dada pelo senhor 

Presidente, solicitávamos uma cópia do relatório de monitorização das 

Delegações de Competências, porque é bastante relevante para a discussão 

que teremos sobre o Orçamento, para percebermos qual é, neste momento, a 

dimensão da diferença entre aquilo que era suposto ser transferido e aquilo que 

é pago pelo o Município, pelas competências que foram transferidas para o 

Município de Loures. ----------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 730/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS, NO ÂMBITO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 

ADULTOS - ANO LETIVO 2022/2023 ------------------------------------------------------  

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

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

A. Nos últimos anos tem sido cada vez mais salientada a importância da 

atualização e reconhecimento de competências dos indivíduos e de como 
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este é um processo contínuo, sem limite ou definição temporal, ou seja, tem 

sido consolidado o conceito de aprendizagem ao longo da vida; ---------------  

B. Os Cursos de Educação e Formação de Adultos têm desempenhado um 

papel fulcral na elevação de níveis de qualificação e empregabilidade dos 

adultos com níveis baixos de escolarização;  -----------------------------------------  

C. De acordo com a legislação em vigor, os alunos que frequentam os cursos 

referidos não beneficiam de apoios no âmbito da ação social escolar, apesar 

de carecerem de material escolar, de apoio no âmbito dos planos 

curriculares e de seguro escolar;  --------------------------------------------------------  

D.  São maioritariamente as escolas que prestam apoio a estes alunos, 

especialmente quando se trata de uma população escolar de baixos 

rendimentos, de acordo com os recursos humanos disponíveis; ----------------  

E. Foi calculado um apoio municipal de 19,05€, (dezanove euros e cinco 

cêntimos) por aluno, tendo por base o valor médio atribuído aos alunos do 

3º ciclo e do ensino secundário para material escolar com escalão A e B, nos 

termos do despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho, correspondendo a 12,00€ 

(doze euros), acrescido de 7,05€ (sete euros e cinco cêntimos) 

correspondente a 1% do salário mínimo nacional, para efeitos do seguro 

escolar, nos termos da Portaria n.º 413/99, de 8 de junho; -----------------------  

F. Os Agrupamentos de Escolas e os valores das verbas a transferir 

encontram-se descritas na Informação n.º 562/DE-DASE/LM, de 07 de 

novembro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea u), da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a atribuição de apoio financeiro aos Agrupamentos de Escolas, num total de 

11.144,25 € (onze mil, cento e quarenta e quatro euros e vinte e cinco 

cêntimos), nos moldes previstos na Informação n.º 562/DE-DASE/LM, de 07 de 

novembro de 2022, que faz parte integrante da presente proposta.    -------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 731/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS, NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA, QUE ASSEGURAM AS 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) --------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, asseguram as Atividades 

de Animação e de Apoio à Família - AAAF das crianças que frequentam os 

respetivos Jardins-de-Infância;   ----------------------------------------------------------  

B. No âmbito da referida colaboração há que proceder à transferência de 

verbas com o objetivo de suportar as despesas efetuadas com as AAAF nos 

meses de setembro de 2022 a junho de 2023, do ano letivo 2022/2023, bem 

como acertos referentes ao ano letivo 2021/2022, tendo como referência as 

candidaturas registadas na aplicação SIGA no mês de outubro do presente 

ano letivo; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. As entidades parceiras, os valores das verbas a transferir, para cada uma, e 

plano de pagamentos encontram-se descritas na Informação nº 554/DE-

DASE/LM, de 02 de novembro de 2022.  ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea hh), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 516.883,38€ 

(quinhentos e dezasseis mil, oitocentos e oitenta e três euros e trinta e oito 

cêntimos), nos moldes previstos na informação n.º 554/DE-DASE/LM, de 02 de 

novembro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 732/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ÀS ENTIDADES PARCEIRAS, NO ÂMBITO 

DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA -  ACOMPANHAMENTO ÀS REFEIÇÕES 

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

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, apoiam o acompanhamento 

às refeições escolares dos alunos do 1º ciclo; ----------------------------------------  

B. É necessário suportar as despesas efetuadas com o apoio ao 

acompanhamento às refeições do 1º ciclo relativas aos meses de setembro 

de 2022 a junho de 2023, do ano letivo 2022/2023, bem como acertos 

referentes ao ano letivo 2021/2022; -----------------------------------------------------  

C. As entidades parceiras, os valores das verbas a transferir, para cada uma, e 

plano de pagamentos encontram-se descritas na Informação nº 552/DE-

DASE/LM, de 02 de novembro de 2022.  ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea hh), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 251.817,50€ 

(duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezassete euros e cinquenta 

cêntimos), nos moldes previstos na informação nº 552/DE-DASE/LM, de 02 de 

novembro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, relativamente a 

esta Proposta, solicitava informação sobre alterações que tenham ocorrido este 

ano. Ou seja, aumento ou diminuição de horas, que tenham ocorrido neste ano 

letivo, em comparação com o ano letivo transato. --------------------------------------  

 

 



 

                                                                                                                                            
74/135 

 
 
                                                                                                                                     29ª Reunião Ordinária - 2022-11-23 

 

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Dava nota aos serviços para que 

providenciem a resposta por escrito, da questão levantada pelo senhor 

Vereador Gonçalo Caroço. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 733/2022 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS, NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES --------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, fornecem o serviço de 

refeições escolares das crianças e alunos que frequentam os respetivos os 

jardins de infância e escolas do ensino Básico; --------------------------------------  

B. No âmbito da referida colaboração há que proceder à transferência de 

verbas com o objetivo de suportar as despesas efetuadas com as refeições 

servidas/a servir nos meses de setembro de 2022 a junho de 2023, do ano 

letivo 2022/2023, bem como acertos referentes ao ano letivo 2021/2022; ---  

C. A presente proposta de transferência de verba corresponde a um valor 

estimado, tendo por base a assiduidade registada na aplicação SIGA no mês 

de outubro do presente ano letivo; -------------------------------------------------------  

D. As entidades parceiras, os valores das verbas a transferir, para cada uma, e 

plano de pagamentos encontram-se descritas na Informação nº 555/DE-

DASE/LM, de 02 de novembro de 2022.  ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 

alínea hh), da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 355.775,80 € 

(trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco euros e oitenta 
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cêntimos), nos moldes previstos na informação nº 555/DE-DASE/LM, de 02 de 

novembro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 734/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA MOBILIDADE INTERCARREIRAS NA 

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

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

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

A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-se em mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias. ---------------------------------------------------------  

B. O tempo de exercício das funções atualmente desempenhadas é superior à 

duração do período experimental estabelecido para a respetiva carreira. ----  

C. As funções exercidas atualmente correspondem a necessidades 

permanentes dos serviços e os respetivos postos de trabalho encontram-se 

previstos no mapa de pessoal. ------------------------------------------------------------  

D. Se verifica a conveniência para o interesse público, designadamente a 

economia, a eficácia e a eficiência. ------------------------------------------------------  

E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as condições previstas no artigo 

99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualizada.  ----------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 99.º-A da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua versão atualizada, a consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias na carreira/categoria atual, com efeitos a 30 de 

novembro de 2022, dos seguintes trabalhadores: ---------------------------------------  
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(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 735/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR 

E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A 

DESIGNAÇÃO DO FISCAL ÚNICO DA GESLOURES – GESTÃO DE 

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

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

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

A) Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 26.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de 

agosto – Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das 

Participações Locais – compete ao órgão deliberativo da entidade pública 

participante, designar o fiscal único da empresa local, sob proposta do órgão 

executivo; ---------------------------------------------------------------------------------------  

B) Nos termos do disposto do n.º 5 do artigo 25.º do mesmo diploma legal, o 

Fiscal Único é obrigatoriamente um Revisor Oficial de Contas; -----------------  

C) O Conselho de Administração da GesLoures apresentou, via oficio nº 

221/PCA de 11/11/2022, a proposta de nomeação do auditor para o atual 

mandato, com base nas recomendações emanadas pelo Relatório de 

Auditoria do Instituto de Gestão Financeira (IGF); -----------------------------------  

D) No citado oficio, o Conselho de Administração da GesLoures fundamenta a 

opção contratação do Fiscal Único Baker Tilly, PG & Associados, SROC, SA, 

face ao trabalho produzido, continuidade pelo conhecimento da matéria em 

apreço e experiência; ------------------------------------------------------------------------  

 

Nome 
Categoria de 

origem 

Categoria 

atual 
U.O 

Andreia Colaço Amaro 

Gonçalves Carvalho 

Assistente 

Técnico 

Coordenador 

Técnico 

DFCG/DCPM 

José Manuel Varatojo 

Carvalho 

Assistente 

Operacional 

Encarregado 

Operacional 

DOM/DCAD 
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Tenho a honra de propor: ----------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 25.º e n.º 3 

do artigo 26.º, ambos da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, delibere propor à 

Assembleia Municipal, a designação para o exercício das Funções de Fiscal 

Único da GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, 

Lda., tendo por referência o período que compreende o segundo semestre de 

2022 e o termo do presente mandato, atualmente em curso, dos órgãos sociais 

da GesLoures, a sociedade “Baker Tilly, PG & Associados, SROC, S.A”. -------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SRA. VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE, A 

SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E O SENHOR VEREADOR DO CHEGA.------------  

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

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

 PONTO VINTE E TRÊS - 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 ----  

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

“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 

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; ------------------------------------------------------------------  
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• 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; -------------------------------------  

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 (nº 1 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 nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro); --------------  



 

                                                                                                                                            
79/135 

 
 
                                                                                                                                     29ª Reunião Ordinária - 2022-11-23 

H) Os receios e preocupações, nomeadamente com o custo final da obra e com 

eventuais dificuldades futuras em fazer face ao aumento de despesa, 

expressos pelas entidades que demonstraram a pro-atividade de construir 

as suas candidaturas, em comunicação recente dirigida ao Presidente da 

Câmara Municipal, os quais o Município não poderá deixar de considerar, 

face à necessidade das referidas respostas sociais no concelho; --------------  

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. 

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, foi admitida uma 

Proposta dos senhores Vereadores da Coligação Democrática Unitária. A 

senhora Vice-Presidente apresentará a Proposta da Câmara e os senhores 

Vereadores depois apresentarão a da Coligação Democrática Unitária. ---------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: A Proposta que está aqui presente para ser 

deliberada, tem uma ligeira alteração, face à Proposta que foi apresentada há 

duas semanas atrás, decorrente, nomeadamente, de uma reunião que tive a 

oportunidade de realizar com as três entidades, cujo valor ultrapassava o teto 

máximo anteriormente definido. Estive com estas entidades, bem como com a 

equipa projetista e, efetivamente, também, deu entrada, ontem, nos serviços 

da Câmara, que resulta desta preocupação das Instituições, face à existência 

deste teto no valor de meio milhão de euros. ---------------------------------------------  

Gostava de ter aqui a oportunidade, mais uma vez, de dar nota a todos, da 

importância que este Executivo Municipal dá a este reforço da Rede de 

Equipamentos Sociais, quer na área da infância, quer na área da terceira idade, 

quer para pessoas com deficiência, criando um conjunto muito, muito, 

significativo de vagas nestas mesmas respostas, bem como novos postos de 

trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Entre candidaturas aprovadas a PARES - Programa de Alargamento de Rede 

de Equipamentos Sociais e a PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, 

estamos a falar em dezassete equipamentos sociais. ---------------------------------  

Esta Proposta que ora apresentamos, versa, para já, no apoio financeiro às 

Instituições PARES, porque, no que diz respeito às sete candidaturas 

aprovadas para PRR, ainda estão a ser efetuados esclarecimentos junto da 

Segurança Social, portanto, os processos ainda não estão fechados e nem os 

serviços nem o Município, dispõem de informação completa, para que, neste 

momento, possa trazer esta informação a deliberação de Câmara. ---------------  

Temos plena consciência, também, do esforço financeiro que vai estar a cargo 

das Instituições e da necessidade que vão ter, inclusivamente, também, de 

recurso a empréstimo bancário. Estamos a tentar colaborar em tudo aquilo que 

esteja ao alcance dos nossos serviços e de mim própria, junto de outras 

entidades, nomeadamente, estamos a aguardar a possibilidade de ser feita 

uma sessão de esclarecimento junto do Banco Europeu de Investimento, para 

que as Instituições possam considerar utilizar uma linha de crédito que está 

consignada para este mesmo efeito, bem como ao nível de outras linhas de 

financiamento previstas em PRR. Vamos, inclusivamente, na terça-feira, fazer 

uma sessão de esclarecimento com todo o setor social. ------------------------------  

Isto para sublinhar e reiterar a importância que o Executivo dá a todo este 

processo, à iniciativa e à persistência destes dirigentes do terceiro setor, no 

querer muito servir, ainda mais e melhor, o nosso concelho. Não somos, 

naturalmente, indiferentes, ao facto de termos este elevado número de 

candidaturas aprovadas no nosso Concelho.  --------------------------------------------  

É reflexo da necessidade destas mesmas respostas sociais e, infelizmente, 

desde há dez anos a esta parte, não tínhamos um quadro com uma linha de 

financiamento tão avultado como este que aqui temos hoje a deliberação. -----  

Com esta Proposta, o Município compromete-se a apoiar as Instituições, em 

cerca de três milhões de euros. É um valor a juntar-se ao investimento público 

que já é garantido pela Segurança Social, e que vai, certamente, trazer uma 

melhoria ao nível da intervenção, desde o ano dois mil e vinte e três, até ao ano 

dois mil e vinte e cinco, que são os prazos que estão pré-definidos para a 

concretização destas importantes respostas sociais. ----------------------------------  

Senhor Presidente, creio que a resposta é devidamente esclarecedora nos 

seus considerandos e a Proposta que hoje fazemos, é o apoio dos vinte por 
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cento do montante global do investimento previsto à data da celebração das 

candidaturas, e sem qualquer teto máximo de limitação. -----------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Temos também a Proposta da Coligação 

Democrática Unitária, sobre a mesma matéria, e passava a palavra ao senhor 

Vereador Gonçalo Caroço para a apresentar. --------------------------------------------  

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

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

--- PELA SENHORA VEREADORA E PELOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FOI APRESENTADA UMA 

PROPOSTA, À QUAL FOI ATRIBUÍDO O Nº. 761/2022, TENDO SIDO 

ADMITIDA POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------  

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

“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 

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; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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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; -------------------------------------------------------------------  

E) Que, a concretizarem-se todos os projetos aprovados e à data de submissão 

das candidaturas, esta intervenção no território corresponde a um valor 

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 (nº 1 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 nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro); --------------  

Temos 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 

por entidade/candidatura. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, aquilo que 

queremos dizer sobre esta Proposta, é que, felizmente, o Executivo Municipal, 

ainda foi a tempo de corrigir a precipitação da última Reunião de Câmara. Foi 
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isso que aconteceu na última Reunião de Câmara, com uma Proposta entregue 

em mão que, como se vê, ainda necessitava de ser melhorada. -------------------  

E foi nesse sentido que nós entregámos uma Proposta alternativa. Mas como 

a Proposta alternativa é igual à Proposta que está agora apresentada pela 

Câmara, não faz sentido serem votadas em alternativa, uma vez que são iguais. 

E aquilo que queremos aqui referir, é que, com esta Proposta que vai ser hoje 

votada, foi dado mais um importante passo, para que as Instituições do nosso 

Concelho possam avançar com estes investimentos que são fundamentais para 

as respostas sociais de que tanto carecemos. -------------------------------------------  

Foi um trabalho conjunto, que se iniciou e que deu frutos, como se vê, com 

dezassete candidaturas aprovadas, ainda antes de haver possibilidades dos 

Programas PARES e PRR, mas que, quando essas possibilidades começaram 

a ser inventadas, foram impulsionadas por nós, em conjunto com as IPSS - 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, e aquilo que, efetivamente, 

queremos dizer, é que o Município não pode perder esta oportunidade, porque 

não haverá outra oportunidade destas nos próximos anos. Isso é seguro. ------  

Uma oportunidade que consiga financiar, a este nível, este tipo de 

equipamentos, e ter, também, os contratos associados aos mesmos, com uma 

resposta associada à população, não vai acontecer. -----------------------------------  

Por isso, evidentemente, que nos congratulamos com esta Proposta que veio 

corrigir a precipitação de há duas semanas atrás. No entanto, queremos 

também dizer que, pelo menos da parte da Coligação Democrática Unitária, 

sabemos bem que o cenário que está aqui previsto, é um cenário que já não é 

realista. É um cenário que se construiu com base num contexto de há dois anos 

atrás, que está completamente ultrapassado. Aliás, o senhor Presidente, há 

pouco, referiu uma expressão que é o aumento obsceno dos custos da 

construção civil. E isso também se aplica aqui a estes equipamentos. -----------  

Portanto, teremos, em conjunto, que chegar às melhores soluções, para que os 

equipamentos “não morram na praia”, como se costuma dizer. E achando nós 

que este é um passo importante, não é o último passo. Achamos que não é o 

último passo, e que ainda haverá caminho para fazer, tanto nas candidaturas 

PARES, como nas candidaturas do PRR. -------------------------------------------------  

Reiteramos, aqui, também, a necessidade urgente de a Segurança Social rever 

o financiamento do PARES 3.0, que está ainda em causa esse aumento de 

financiamento. Sem isso, será muito difícil às Instituições, avançarem com os 
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equipamentos e quero também, aqui, informar a Câmara, que o Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, apresentou uma proposta na 

Assembleia da República, para que o IVA associado à construção de 

equipamentos sociais e equipamentos por parte das coletividades, deixe de ser 

de vinte e três por cento e passe para seis por cento. ---------------------------------  

É um problema, também, colocado pelas Instituições nestes processos, porque 

aquilo que está previsto, pelo menos a nível do PARES, é que tenham de pagar 

de IVA, onze e meio por cento. Que é cinquenta por cento do IVA associado. -  

Portanto, esta Proposta de diminuição do IVA, no pressuposto da sua 

aprovação em Assembleia da República, que ainda não aconteceu, 

possibilitaria passar o IVA de onze e meio por cento, para três por cento. Porque 

é uma diferença bastante significativa quando falamos em equipamentos que 

estão orçados, nalguns casos, em vários milhões de euros. -------------------------  

Era isto que queríamos referir sobre a Proposta que está aqui apresentada. ---  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, eu gostava de dizer ao senhor 

Vereador Gonçalo Caroço, que não houve aqui qualquer precipitação por parte 

do Partido Socialista ou por mim própria, enquanto subscritora da Proposta. ---  

Dizer, também, que das várias reuniões que tive oportunidade de ter, quer em 

conjunto, quer separadamente com as Instituições, era-nos solicitado, em 

concreto, apoio financeiro da Câmara Municipal, para que pudessem exibir 

esse mesmo documento, junto da banca, para efeitos de contratação de 

empréstimo bancário. ---------------------------------------------------------------------------  

Agora, acho que o senhor Vereador, da forma como tem vindo a abordar este 

assunto, eu quase que apelidava como demagogo. Porque eu lamento, 

efetivamente, que o senhor Vereador, num passado que foi um passado 

recente, em que teve a oportunidade de apoiar Instituições de Solidariedade 

Social, que fizeram igualmente, e não estou a dizer que foram mais ou menos, 

mas que construíram igualmente equipamentos sociais no Concelho de Loures, 

o senhor Vereador não apoio com nada. E hoje é fácil, estar aí sentado na 

oposição e vir aqui dizer que devíamos de apoiar com mais, de dar ainda mais, 

ter um conjunto de critérios que o senhor não estabeleceu. E refiro-me em 

concreto à ARPI – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de São 

Julião do Tojal. Um equipamento bem necessário na zona norte do nosso 

Concelho, que criou importantes respostas, nomeadamente, em lar, um 
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investimento de três milhões de euros e que a Câmara Municipal, sob a gestão 

da sua cor política e o senhor com a responsabilidade da área social, apoiou 

em zero. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Peço imensa desculpa, mas é a terceira vez que, de micro aberto, tenho que 

lhe dar esta resposta. Porque o senhor arroga um conjunto de argumentos, 

querendo tornar numa questão política, aquilo que não é uma questão política. 

Eu acho que, efetivamente, podemos estar todos juntos a defender os 

interesses do nosso Concelho e a defender, tal como tivemos no passado, a 

constituição destas respostas sociais e a valorizar o trabalho, altamente, 

meritório, que as direções têm desenvolvido, e as suas equipas técnicas, para 

conseguir alcançar este objetivo.  -----------------------------------------------------------  

Dizer, igualmente, senhor Vereador, que estão aqui vertidos nestas dezassete 

candidaturas, sonhos que não são do período de oito anos atrás. São muito 

mais longínquos e que, felizmente, têm agora uma janela de oportunidade para 

a sua concretização, e este Executivo Municipal está aqui a aprovar, um critério 

de elementar justiça e de equidade, no tratamento de todas elas. -----------------  

Não vai beneficiar nem um nem outro. É, exatamente, o mesmo critério. --------  

Em relação à Proposta que está na Assembleia da República e que aqui deu 

nota, gostava, igualmente, de informar, que o grupo Parlamentar do Partido 

Socialista, também apresentou ao Governo, uma Proposta para que o IVA 

fosse reembolsado a cem por cento, tal como aconteceu no PARES 1.0. O 

senhor Deputado Ricardo Lima, que é do Concelho de Loures e Presidente da 

União de Freguesias de Moscavide e Portela, como sabemos, ele próprio 

apresentou esta mesma Proposta, que espero que tenha o devido acolhimento 

em sede final de aprovação do Orçamento. Portanto, este é, neste momento, o 

esclarecimento que gostava de dar. --------------------------------------------------------  

Dizer, também, ao senhor Vereador, que não há aqui qualquer nível de 

precipitação, relativamente à Proposta que foi apresentada há quinze dias 

atrás. Há quinze dias atrás, era o compromisso que, efetivamente, poderíamos 

apresentar, levados pela necessidade de transmitir às Instituições, o valor em 

concreto que iríamos apoiar. Depois dessa mesma reunião, desde esse 

momento de aprovação, aqui, em Reunião de Câmara, há quinze dias atrás, 

como disse na primeira apresentação da Proposta, fiz a reunião com as três 

Instituições que estavam visadas com a limitação do teto, com a equipa 

projetista, chegámos à conclusão que, efetivamente, não havia possibilidade 
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dos valores de projeto poderem ser revisitados e reduzidos. Houve uma reunião 

com todas as Instituições, da qual apresentaram um documento ao senhor 

Presidente da Câmara, que foi submetido no dia de ontem, ao qual, 

naturalmente, não ficámos alheios e, com isso, troucemos esta Proposta. ------  

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

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

quando o medo começa a crescer, quando a senhora fica mais nervosa, vêm 

sempre os mesmos argumentos. Em particular, a este argumento do passado, 

quero dizer-lhe, que só pode ser ajudado, quem quer ser ajudado. E nós não 

nos metemos na gestão interna das Instituições. Nunca o fizemos e nunca o 

iremos fazer. Por isso, as Instituições têm as suas opções e nós ajudamos 

aqueles que querem ser ajudados. Foi isso que fizemos. Agora, quando há 

Instituições que entendem, por alguma razão, que a ajuda da Câmara não seria 

necessária, razão pela qual nunca nos pediram nada, desafio, inclusivamente, 

a senhora Vice-Presidente, a procurar uma única comunicação sobre essa 

matéria, aqui na Câmara, que não vai encontrar, porque foi uma opção da 

entidade. E nós respeitamos as opções das entidades. Mas para as entidades 

que querem ser ajudadas, cá estamos para o fazer a todas que o solicitem. ---  

Depois, é evidente que isto é uma questão política, aliás, isto é um Órgão 

político. É uma questão política, e muito importante. Porque, como se pode 

verificar, em quinze dias, a proposta precipitada da senhora Vice-Presidente, 

foi corrigida, porque, politicamente, não tinha qualquer condição para ser 

aplicada. Não tinha qualquer condição para ser aplicada. Por isso é que hoje, 

e bem, houve uma proposta de alteração à Proposta que tinha sido 

apresentada, em mão, no próprio dia da Reunião de Câmara. ----------------------  

Senhora Vice-Presidente, repito que é um passo importante, mas não é um 

passo final, uma vez que ainda faltam dar alguns passos de várias entidades, 

para que estes projetos possam ser aplicados. Queremos, também, aqui, 

realçar, que temos candidaturas ao PRR, que estão aprovadas, que pode haver 

agora ainda algum tempo de acerto, mas que, evidentemente, serão também, 

tratadas pela bancada da Coligação Democrática Unitária, de forma a que seja 

proposto um apoio, que lhes permita avançar com os equipamentos. ------------  

É evidente que o financiamento, por parte do PRR, é diferente do financiamento 

por parte do PARES, sabemos isso, isso pode implicar, também, propostas de 
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índole diferente desta que aqui está, será ainda cedo para formular qualquer 

proposta, mas, pelo menos da nossa parte, é isso que acontecerá. ---------------  

Depois, quanto à questão da proposta de isenção do IVA, apresentada pelo 

Deputado do Partido Socialista, eu também espero que haja acolhimento. Que 

eu saiba, o Partido Socialista ainda está em maioria absoluta na Assembleia da 

República. Ou agora as propostas dos deputados do Partido Socialista também 

podem não ser votadas favoravelmente? É isso que poderá acontecer? Acho 

que sendo um deputado do Partido Socialista a apresentar uma Proposta, com 

a maioria absoluta que está na Assembleia da República, essa Proposta terá 

provimento, até porque é uma Proposta justa, necessária, válida e que deve 

ser aprovada por todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República. 

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, posso citar-lhe outro exemplo de 

outra Instituição que lhe pediu apoio financeiro e o senhor Vereador nada fez 

durante este período. Portanto, não é caso isolado. ------------------------------------  

Se o senhor Vereador faia esse juízo da tensão para com as Instituições, face 

a algum tipo de critérios, não sei e não vou aqui dizer. Mas também quero 

transmitir ao senhor Vereador, que não me vê nervosa. Já estamos aqui há 

algum tempo e o senhor Vereador ainda não teve a oportunidade de me ver 

nervosa. Lamento.  Aliás, é muito raro alguém ver-me nervosa, porque se há 

coisa que não sou, é nervosa. Sou calma e tenho um autocontrole muito 

grande. No entanto, não posso é deixar que o senhor Vereador ligue o 

microfone e diga o que quer dizer como se fosse a verdade de todos os factos 

e que eu ficasse aqui calada. Ou então, que considere que a minha intervenção 

ou os meus argumentos, sejam o reflexo de algum nervosismo. Desengane-se. 

São reflexo de conhecer o dossier que tenho hoje em mãos, de ter memória, 

de ter canal história e de ter revisitado, aqui, um conjunto de situações. ---------  

Gostava, hoje, que o senhor Vereador, perante esta Proposta que hoje vamos 

deliberar, e estou certa, pela conversa, que vai ser aprovada por unanimidade, 

que o senhor Vereador pudesse dizer aquilo que muitas das Instituições 

disseram. É uma boa Proposta. É uma justa Proposta. E já o tinham referido, 

aquando da primeira Proposta há quinze dias atrás. que é, de facto, uma boa 

Proposta. Senhor Vereador, se tiver oportunidade, faça uns telefonemas a 

alguns camaradas seus, pergunte-lhes quanto é que eles vão dar às 
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Instituições que têm candidaturas aprovadas a PARES e a PRR para ver as 

respostas que vai ter. ---------------------------------------------------------------------------   

Nós fizemos esse exercício, e posso dizer-lhe que, em relação a esta matéria, 

Loures vai ser, claramente, um dos Municípios mais responsáveis em todo o 

país. E o senhor Presidente cá estará para assumir isso. É uma opção.  --------  

Convido o senhor Vereador a fazer essa magistratura de influência ou de 

recolha de informação para que, numa próxima deliberação sobre esta matéria, 

esteja dotado da mesma. Porque eu terei. ------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, a Proposta que 

está apresentada em Reunião de Câmara, hoje, com esta alteração que o 

Executivo fez, é boa. É justa. Aliás, nós apresentámos uma igual. Portanto, com 

certeza que não deve achar que nós andamos a apresentar propostas que não 

achemos que sejam boas nem justas. ------------------------------------------------------  

O que eu disse é que é um passo. Mas há mais passos para dar. Este não é o 

último. É uma boa Proposta e é justa, mas há mais passos para dar.-------------  

Quanto à questão dos meus camaradas, de outros Presidentes de Câmara, 

quero dizer que não há nenhum outro Município, nenhuma outra Câmara, que 

tenha dezassete equipamentos aprovados em PARES e PRR, fruto do trabalho 

destes anos todos. Não há. Por isso, é muito natural que o Concelho de Loures 

e o Município, tenha que dar um apoio maior do que outros Municípios. É 

evidente. Dezassete, é um número gigantesco. -----------------------------------------  

Por isso, acho muito bem que o Município de Loures esteja à frente. Está à 

frente no número de equipamentos, também convém que esteja à frente nas 

verbas que disponibiliza, para a construção desses equipamentos. ---------------  

Queria, ainda deixar aqui o apelo, para que o senhor Presidente e a senhora 

Vice-Presidente, possam, também, olhar para outros exemplos de camaradas 

vossos do Partido Socialista, em assuntos como, por exemplo, aqueles vamos 

discutir na próxima reunião de Câmara de segunda feira. Fica, também, aqui, 

este apelo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA: Senhor Presidente, em primeiro lugar, 

dizer que me congratulo com a alteração à Proposta inicial. Depois, como 

pertenço aos Órgãos Sociais de uma destas Instituições, não irei participar da 

votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- APÓS A APRECIAÇÃO DA PROPOSTA Nº. 761/2022, A MESMA FOI 

RETIRADA DA ORDEM DO DIA PELOS PROPONENTES. -------------------------  

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

--- POSTA À VOTAÇÃO A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 717/2022, A 

MESMA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE.  

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO, POR 

SER PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE SACAVÉM --------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 736/2022 - 

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

DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL -------------------------------------------  

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

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

A. A prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos, reconhecido na 

Constituição da República Portuguesa; ------------------------------------------------  

B. O Andebol, modalidade desportiva de grande implantação nacional e 

distrital, pode assumir um papel fundamental na formação dos jovens do 

Concelho de Loures; -------------------------------------------------------------------------  

C. É objetivo do Município, desenvolver a modalidade em diversas vertentes, 

nomeadamente através do fomento e crescimento nos géneros masculino e 

feminino e no Andebol4All, incluindo o Andebol em Cadeira de Rodas; ------  

D. Se torna necessário o envolvimento de todos os agentes no fenómeno 

desportivo e na área da formação, para otimização de recursos e promoção 

das atividades desportivas; ----------------------------------------------------------------  

E. A Federação de Andebol de Portugal manifestou a sua vontade em cooperar 

com o Município de Loures. ----------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. da al. u) do artigo 33º do 

anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

nos termos da informação registada em webdoc sob o nº E/154547/2022, a 
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minuta de acordo de coooperação, em anexo, a celebrar entre o Município de 

Loures e a Federação de Andebol de Portugal. -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 737/2022 - 

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

AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE LOURES E O ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES (ACM) -----  

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

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

A. Constitui missão da Divisão de Igualdade e Cidadania (DIC), assegurar o 

desenvolvimento da intervenção social, no âmbito da igualdade e cidadania, 

promovendo os direitos humanos, a inclusão e o respeito pela diversidade 

cultural e religiosa da comunidade; ------------------------------------------------------  

B. Compete à DIC assegurar o funcionamento eficaz dos Centros Locais de 

Apoio e Integração de Migrantes (CLAIM), proporcionando, em parte, 

através destes locais, uma intervenção de forma direta e sistémica em 

grupos específicos da população, com vista à sua capacitação, autonomia e 

inclusão social, bem como promover a mediação e a educação interculturais 

de modo a garantir as importantes respostas às necessidades de apoio, 

informação e formação, minimizando desigualdades sociais e promovendo a 

qualidade de vida das pessoas, das famílias e das comunidades; -------------  

C. Se mantém em vigor o Protocolo de Cooperação ente o Município de Loures 

e o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), no âmbito da 

implementação dos serviços de acolhimento, informação e apoio a cidadãos 

migrantes, denominados Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 

(CLAIM), celebrado em 2005; -------------------------------------------------------------  

D. O tratamento de dados efetuado no âmbito do CLAIM impõe a necessidade 

de proceder ao estabelecimento de regras subjacentes à recolha e 

tratamento de dados pessoais, segurança e privacidade de dados no âmbito 

do RGPD; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ----------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea v) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 

adenda ao Protocolo de Cooperação estabelecido em 2005 entre o ACM e o 

Município de Loures para o estabelecimento de regras no âmbito do RGPD, 

nos termos e condições que constam da adenda anexa à presente proposta. 

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 

VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 738/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CENTRO DE CULTURA E 

DESPORTO DO MUNICÍPIO DE LOURES (CCDML) ---------------------------------  

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

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

A. O Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures (CCDML), é uma 

pessoa coletiva legalmente constituída e dotada de personalidade jurídica, 

que se enquadra nas organizações previstas no artigo 4º do Decreto-Lei nº 

13/2011, de 25 de janeiro; ------------------------------------------------------------------  

B. De acordo com o estipulado no artigo 5º do Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 

de janeiro, o limite máximo de apoio financeiro para instituições criadas pelos 

trabalhadores dos municípios, visando o apoio ao desenvolvimento de 

atividades culturais, recreativas e desportivas vocacionadas para aqueles 

trabalhadores, seus funcionários e seus familiares, é de 3,5% do somatório 

das remunerações e pensões, respetivamente dos trabalhadores e 
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aposentados inscritos na instituição beneficiária da transferência, calculado 

pelo montante ilíquido multiplicado por 12 meses; ----------------------------------  

C. O montante referido anteriormente, é de 517.977,40€ (quinhentos e 

dezassete mil, novecentos e setenta e sete euros, quarenta cêntimos), para 

o ano de 2022; ---------------------------------------------------------------------------------  

D. No orçamento do município, para o ano económico de 2022, está previsto, 

na classificação 03.03/04.07.01.01 – 2016-A-1, verba destinada à aquisição 

de brinquedos para a festa de Natal de 2022; ----------------------------------------  

E. Se encontra cumprido o limite estipulado no Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 

de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------  

F. O CCDML tem a sua situação tributária e contributiva devidamente 

regularizada. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea p), do nº 1 do artigo 33º 

do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 de janeiro, aprovar a transferência de verba para 

o Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures, com o NIF 501 284 

141, no valor de 25.217,01€ (vinte e cinco mil, duzentos e dezassete euros, e 

um cêntimo), sem prejuízo do acerto de contas a que houver lugar em 2023, 

mediante a apresentação da respetiva fatura e deliberação desse órgão. -------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 739/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O SHIV MANDIR – TEMPLO HINDÚ ---  

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

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

A. No âmbito das suas competências, o Departamento de Igualdade e 

Desenvolvimento Social através da Divisão de Igualdade e Cidadania 

assegura, entre outros, o tratamento de questões religiosas com relevância 
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pública e promove a relação institucional com as entidades religiosas, 

apoiando e acompanhando as suas atividades;--------------------------------------  

B. O Festival das 9 noites (NAVRATRI) é dedicado à Deusa Mãe (Shakti), nas 

várias facetas de Durga (ação e energia), Laxmi (paz, abundância e 

felicidade) e Saraswati (sabedoria) e reveste-se de grande relevância para a 

comunidade Hindú, tendo decorrido entre 26 de setembro e 05 de outubro 

de 2022 incluiu uma série de atividades religiosas e culturais onde se 

destacou a dança que os devotos e simpatizantes realizaram à volta destas 

Divindades; -------------------------------------------------------------------------------------  

C. Esta prática religiosa contribui para o reforço e coesão social das 

comunidades, permitindo e intensificando a relação entre as várias 

localidades promovendo igualmente o encontro e reunião das famílias e das 

pessoas da comunidade consubstanciando-se esta religiosidade popular 

como um fator de integração comunitária; ---------------------------------------------  

D. Foi solicitado apoio financeiro extraordinário para fazer face às despesas no 

âmbito da organização do Festival das 9 noites (NAVRATRI) no valor de € 

1.000,00 (mil euros);  ------------------------------------------------------------------------  

E. A pandemia de COVID-19, bem como o aumento generalizados dos preços 

provocou um impacto financeiro negativo nas contas da entidade 

responsável pela organização da festividade, nomeadamente da redução da 

realização de atividades para angariação de fundos. -------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 

transferência de verba no valor de 1.000,00€ (mil euros), para o SHIV MANDIR 

– TEMPLO HINDÚ, para apoio de despesas inerentes à realização do Festival 

das 9 noites - NAVRATRI. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 740/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 
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ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO PARA A MUDANÇA 

E REPRESENTAÇÃO TRANSCULTURAL (AMRT) ------------------------------------  

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

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

A. A AMRT – ASSOCIAÇÃO PARA A MUDANÇA E REPRESENTAÇÃO 

TRANSCULTULRAL, solicitou um apoio financeiro extraordinário no valor 

4.770,00€ (quatro mil setecentos e setenta euros), para o pagamento da 

renda do seu espaço até ao final do ano de 2022, situado na Travessa da 

Vinha n.º 172 B, R/c Dto, 2680-429 Unhos; -------------------------------------------  

B. A continuidade no espaço, implica o pagamento mensal de 530€ e, de 

momento, o mesmo não está a ser suportado por nenhum dos projetos a 

decorrer na Associação, sendo um encargo exclusivo da AMRT; --------------  

C. Neste espaço estão concentrados a maioria dos projetos e serviços da 

Associação, nomeadamente: Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes; Gabinete de Inserção Profissional; Serviço Social; Centro de 

Formação; Serviço de Acompanhamento Psicológico; -----------------------------  

D. É fundamental a continuidade da utilização deste espaço para o apoio social 

à comunidade da freguesia do Catujal, Unhos e Apelação. -----------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, nomeadamente, na alínea u) do artigo 33º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com a redação em vigor, a 

atribuição de um apoio financeiro à Associação para a Mudança e 

Representação Transcultural (AMRT), no valor de 4.770,00€ (quatro mil 

setecentos e setenta euros), para exclusiva comparticipação das rendas do 

espaço do Catujal. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, relativamente a 

esta Proposta, duas questões: a primeira, é o ponto de situação do projeto da 

creche que está aprovada em PARES. A segunda, tem a ver com a deliberação 

que estamos aqui a tomar. ---------------------------------------------------------------------  
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Compreende-se que seja uma deliberação extraordinária, que poderá ter um 

ou outro grau de discussão, mas que não é isso que agora nos preocupa. Aquilo 

que nos preocupa realmente, é que esta situação, é uma situação que não nos 

parece que esteja resolvida no final deste ano e que estas dificuldades vão 

continuar a manter-se nos próximos tempos. E não é solução, com certeza 

absoluta, continuar a transferir verba, como está a ser feito este ano. Isso não 

pode ser a solução. ------------------------------------------------------------------------------  

É evidente que existem outras soluções, que responsabilizem as diversas 

entidades, mas essa proposta terá que existir, sob pena de estarmos a 

transferir verba ano após ano, que não está habilitada por nenhum protocolo 

ou projeto, ou nada que vincule a transferência dessa verba. -----------------------  

Portanto, o que eu queria, no fundo, questionar, é, para o ano, de que forma é 

que o problema será resolvido e se a entidade, no próximo ano, já estará em 

condições de pagar as rendas, que não teve este ano e nos anos que 

passaram, e como é que isso será resolvido. --------------------------------------------   

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, a informação que temos, é da 

existência de nove meses de rendas por liquidar. Por isso, estamos a revisitar 

o assunto, para perceber quais são, efetivamente, as respostas que se 

manterão e se há a necessidade de ficarem nas instalações que têm estado a 

ser utilizadas até aqui. --------------------------------------------------------------------------  

Portanto, é um processo que estamos a acompanhar em conjunto com a Junta 

de Freguesia e estou em crer que, muito em breve, teremos uma evolução para 

que, eventualmente, a coberto de um protocolo a celebrar, possa ser 

equacionada uma comparticipação financeira do Município, para que uma 

situação de apoio financeiro extraordinário, não seja necessária vir a este 

Órgão para deliberar. ----------------------------------------------------------------------------   

Portanto, será um assunto que manteremos em análise, na certeza, porém, 

que, futuros apoios, desta ordem serão enquadrados em documento de 

Protocolo que faça a ligação entre a atividade que aqui é desenvolvida e que 

nós consideramos de vital importância, como o Centro Local de Apoio à 

Integração de Migrantes e o Gabinete de Inserção Profissional, bem como o 

apoio social e de acompanhamento a vários níveis que ali é prestado pela 

AMRT – Associação para a Mudança e Representação Transcultural. -----------  
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Ao nível do Gabinete de Inserção Profissional, infelizmente, o IFP – Instituto de 

Formação Profissional, não comparticipa as despesas com os espaços, daí, 

eventualmente, ser necessário o estabelecimento desta parceria, para que o 

Município e a Junta de Freguesia se possam associar a este projeto. ------------  

Relativamente à creche, como sabemos, a candidatura que está aprovada, é 

para o desenvolvimento do projeto numas instalações municipais, na Quinta da 

Fonte e irei realizar uma reunião com a AMRT e com o Departamento de Obras, 

precisamente, para ajudarmos esta Instituição, do ponto de vista, também, do 

seu conhecimento neste processo. Talvez seja uma das que apresenta maior 

fragilidade e, por isso, já me comprometi, junto da direção da mesma, para 

podermos prestar este mesmo apoio. ------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 741/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

UNIDOS DA APELAÇÃO (AMUA) -----------------------------------------------------------  

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

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

A. A AMUA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES UNIDOS DA APELAÇÃO 

solicitou um apoio financeiro extraordinário sendo proposto o valor de 5.000€ 

(cinco mil euros) para desenvolvimento do projeto de construção da Árvore 

de Natal de Crochet Mais Alta do Mundo; ---------------------------------------------  

B. A comemoração da Festa de Natal da Apelação é uma tradição local já com 

vários anos e de grande simbolismo e significado no seio desta comunidade; 

C. Esta atividade Natalícia dinamizada pelo movimento comunitário da 

Apelação, fomenta o espirito comunitário, o convívio e a confraternização 

local, contribuindo para o reforço e coesão social das comunidades, 

consubstanciando-se como um fator de integração comunitária; ---------------  

D. O projeto da Árvore de Natal em Crochet da Apelação, irá concorrer ao 

Guinness Book, na tentativa de registar o record da Árvore de Natal mais 

alta do mundo. ---------------------------------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ----------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, nomeadamente na alínea u) do nº 1 do 

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de 

um apoio financeiro à Associação de Moradores Unidos da Apelação (AMUA), 

no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), para exclusiva comparticipação no 

projeto Árvore de Natal em Crochet da Apelação. --------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 742/2022 - 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 ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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 10 de setembro de 2022, para a iniciativa de abertura de 

ano letivo 2022/2023 da Academia Sénior - Universidade Sénior SBB da 

responsabilidade desta autarquia; -------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o pagamento por hora, de 

33,62€ (trinta e três euros e sessenta e dois 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 três horas de iniciativa e uma hora para 

montagem/desmontagem de equipamento, correspondendo a um valor total 

a pagamento de 140,22€ (cento e quarenta euros e vinte e dois cêntimos), 

IVA incluído à taxa legal em vigor; -------------------------------------------------------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento relativo à utilização acima 

indicada. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ----------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a al. 

u) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, a isenção do pagamento pela sua utilização, à União de 

Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 

140,22€ (cento e quarenta euros e vinte e dois cêntimos), IVA incluído à taxa 

legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 743/2022 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA, À 

ANDDVIS-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES 

VISUAIS --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A ANDDVIS – Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, 

com o NIF 508 702 020, solicitou a cedência do Pavilhão José Gouveia, nos 

dias 4, 5 e 6 de fevereiro, 14, 15, 16 e 17 de abril e 16, 17, 18 e 19 de junho 

de 2022, bem como do pavilhão António Feliciano Bastos, nos dias 9 e 10 

de julho de 2022, para a realização, respetivamente, do estágio da seleção 

nacional masculina de Goalball e da 1ª Taça de Showdown; --------------------  

B.  A ocupação dos suprarreferidos Pavilhões Municipais pressupõe o 

pagamento pela utilização, por hora, para a realização de iniciativas sem 

entradas pagas, de 27,16€ (vinte e sete euros e dezasseis cêntimos) em dia 

de semana, de 33,62€ (trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos), em 

horário de fim de semana e de 13,14€ (treze euros e catorze cêntimos), para 

montagens e desmontagens, IVA não incluído;  -------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total, para a realização de iniciativas, de vinte 

horas ao dia de semana e cento e cinco horas e trinta minutos ao fim de 
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semana e de dez horas, para montagens e desmontagens, perfazendo um 

valor total a pagamento de 5.192,46€ (cinco mil cento e noventa e dois euros 

e quarenta e seis cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor; ----------  

D. A entidade requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. 

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, a isenção do pagamento pela respetiva utilização, à ANDDVIS – 

Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, no valor total de 

5.192,46€ (cinco mil cento e noventa e dois euros e quarenta e seis cêntimos). 

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 744/2022 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, À 

AMSAC-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SANTO ANTÓNIO DOS 

CAVALEIROS -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A AMSAC – Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, 

solicitou a cedência do Pavilhão Paz e Amizade, entre 15 de agosto e 3 de 

setembro de 2022, para treinos de futsal; ----------------------------------------------  

B.  A utilização do Pavilhão Paz e Amizade, pressupõe o pagamento por hora, 

para realização de treinos de 7,91€ (sete euros e noventa e um cêntimos) 

em dia de semana e de 9,22 € (nove euros e vinte e dois cêntimos) em dias 

de fim de semana ou feriados, sem IVA incluído;  -----------------------------------  

C. A respetiva utilização teve a duração de quarenta e duas horas e trinta 

minutos em dia de semana e de nove horas e trinta minutos ao fim de 

semana, nos termos da informação registada sob o webdoc nº 

E/103664/2022, correspondendo a um valor total a pagamento de 521,23€ 
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(quinhentos e vinte e um euros e vinte e três cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ, comprovativo da sua legal constituição 

e requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ----------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 

conjunção com a al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização, à AMSAC – Associação de Moradores de Santo António 

dos Cavaleiros, no valor de 521,23€ (quinhentos e vinte e um euros e vinte e 

três cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. -------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 745/2022 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO CINETEATRO DE LOURES, À 

ASSOCIAÇÃO “COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SINTRA” -  

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

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

A. A Associação “Companhia de Dança Contemporânea de Sintra”, com o NIF 

506332900, responsável pela criação da Academia de Dança - Polos de 

Loures e de Santa Iria da Azoia, solicitou a utilização do Cineteatro de 

Loures, no dia 9 de julho de 2022, entre as 13h00 e as 20h00, para a 

apresentação do Espetáculo de Dança Oriental e de Fusão; --------------------  

B. A utilização do Cineteatro de Loures, pressupõe o pagamento, por hora, de 

6,70€ (seis euros e setenta cêntimos), até às 19h00 e de 7,90€ (sete euros 

e noventa cêntimos) a partir das 19h00, IVA incluído à taxa legal em vigor, a 

que acresce 1,00€ (um euro) por hora, em dia de fim-de semana; -------------  



 

                                                                                                                                            
101/135 

 
 
                                                                                                                                     29ª Reunião Ordinária - 2022-11-23 

C. A ocupação teve a duração total de sete horas, a que corresponde um valor 

a pagamento de 55,10€ (cinquenta e cinco euros e dez cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor; -------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ, comprovativo da sua legal constituição 

e solicitou a isenção do pagamento do valor relativo à utilização acima 

indicada. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do nº 2 do artigo 10º do 

Quadro Normativo de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, em 

conjunção com a al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela 

respetiva utilização, à Associação “Companhia de Dança Contemporânea de 

Sintra”, no valor total de 55,10€ (cinquenta e cinco euros e dez cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 

VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 746/2022 - 

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

ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO N.º 308/2021; - 

A MINUTA DA MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO, RELATIVA À 

AQUISIÇÃO CONTINUADA DE BENS DE CONSUMO ALIMENTAR 

“PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTA” PARA OS REFEITÓRIOS DO 

MUNICÍPIO DE LOURES E DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICIPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) 
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 “Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

A. Foi celebrado o Contrato n.º 308/2021 com a entidade COMEFRUTAS – 

Comércio de Fruta, Lda., para a aquisição continuada de bens de consumo 

alimentar designados como “Produtos Hortícolas e Fruta” para os refeitórios 

do Município de Loures e dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), no seguimento do 

Concurso Público desenvolvido sob o n.º de processo 54062/DCA/2021, 

contrato esse em vigor desde 18 de abril de 2022, uma vez obtido o visto do 

Tribunal de Contas com um período de vigência de 1 (um) ano “renovando-

se automaticamente, por iguais e sucessivos períodos de 1 (um) ano, até ao 

período máximo de vigência contratual correspondente à soma do primeiro 

período de vigência com os 2 (dois) anos de renovação automática” (cláusula 

segunda); ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. Com referência ao contrato identificado no considerando anterior, veio a 

cocontratante, através de mensagem de correio eletrónico de 1 de novembro 

de 2022, registada sob o n.º E/152460/2022 (documento n.º 1), apresentar 

“pedido de revisão extraordinária de preços” ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

36/2022, de 2022 e nos termos e com os fundamentos constantes do referido 

documento n.º 1 que, em suma, são os seguintes: “A  invasão russa à 

Ucrânia veio acelerar ainda mais a subida de preços da energia e a seca, 

agravando a escalada de preços. (…) Os custos dos combustíveis e da 

energia são essenciais para honrar o contrato, dependemos deles para 

armazenar, refrigerar e transportar os nossos produtos nas melhores 

condições de frescura até ao local de entrega dos bens. (…) Portugal está 

altamente dependente dos mercados externos para garantir o abastecimento 

dos cereais necessários ao consumo interno. A invasão da Rússia à Ucrânia, 

de onde provém grande parte dos cereais consumidos na União Europeia, e 

em Portugal, veio, por isso, pressionar ainda mais um setor há meses a 

braços com as consequências de uma pandemia e de uma seca com forte 

impacto na produção e na criação de stocks. A limitação da oferta de 

matérias-primas e o aumento dos custos de produção, nomeadamente da 

energia, necessária à produção agroalimentar, podem, por isso, estar a 

refletir-se num incremento dos preços (…)”; ------------------------------------------  
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C. Na referida comunicação a cocontratante, COMEFRUTAS – Comércio de 

Fruta, Lda. remete ainda mapa com proposta de atualização dos preços dos 

produtos;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. A análise técnica feita ao pedido apresentado consta da Informação com o 

n.º E/156561/2022 de 10 de novembro de 2022 (documento n.º 2), com o 

mesmo n.º de registo em webdoc, a qual, para além de apresentar a proposta 

de revisão de preços, vem ainda complementar a informação corroborando 

a argumentação apresentada com referência às várias publicações melhor 

descritas na referida informação assim como apresentar o cálculo da 

variação do valor contratual face a esta alteração de preços; --------------------  

E. Conforme melhor resulta da referida análise técnica, a alteração de preços 

pretendida não se refere a todos os artigos que compõem o lote de bens em 

causa, mas a apenas uma parte destes, com variações relativas diferentes 

(entre 2% e 87%) sendo que da análise feita dos preços atualmente 

praticados no mercado nacional (em consulta realizada a sítios da internet 

de venda online destes produtos), constatou-se que os novos preços que a 

empresa pretende aplicar se enquadram nessa realidade, concluindo aquela 

análise técnica “(…) o que se entende poderem ser aceites” tendo por 

fundamento a análise comparativa realizada e que consta do mapa que 

constitui o Anexo I da Informação melhor identificada no Considerando 

anterior; ------------------------------------------------------------------------------------------  

F. Sendo aprovado o requerido, calcula-se que esta alteração de preços, para 

as quantidades anuais previstas no Caderno de Encargos que integrou o 

procedimento que deu origem a este Contrato, se traduza numa variação 

global de 15.880,00€, o que representa 18,88% do valor anual contratado 

(sem IVA); ---------------------------------------------------------------------------------------  

G. As circunstâncias invocadas e que levaram ao pedido de alteração de 

preços, que são de conhecimento público, configuram alterações anormais 

e imprevisíveis, não imputáveis às partes sendo antes uma consequência da 

situação excecional que se vive nas cadeias de abastecimento em resultado 

da crise global na energia e dos efeitos resultantes da guerra na Ucrânia que 

originou aumentos abruptos dos preços. Tais circunstâncias enquadram-se 

na previsão do n.º 2 do artigo 314º do Código dos Contratos Públicos (CCP) 

e no estabelecido no Decreto-Lei n.º 36/2022 de 20 de maio que prevê um 
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regime excecional e temporário no âmbito do aumento dos preços com 

impacto em contratos públicos; -----------------------------------------------------------  

H. Nos termos previstos na alínea b) do artigo 312.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), tal alteração constitui fundamento para modificação objetiva 

do contrato tendo presentes os limites que constam do artigo 313.º também 

do CCP, o que ora se propõe; -------------------------------------------------------------  

I. No entanto, poderá não haver lugar a qualquer modificação do valor global 

do contrato, nomeadamente sobre o “preço global anual” e, 

consequentemente, sobre o “preço global contratual para os três anos” 

previstos para o Município de Loures, por se tratar de fornecimento 

continuado e o consumo previsto, mesmo tendo em conta os valores 

atualizados, não atingirá o valor global, mantendo-se o valor anual referido 

como limite à execução do Contrato (se atingido até 17 de abril de 2023, data 

de término do atual período de vigência); ----------------------------------------------  

J. De acordo com o previsto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a competência 

para autorizar a alteração de preços solicitada e a minuta da consequente 

modificação objetiva do contrato em causa, é da Câmara Municipal de 

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

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

Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do Contrato n.º 308/2021 

celebrado com a entidade COMEFRUTAS – Comércio de Fruta, Lda. para a 

aquisição continuada de bens de consumo alimentar designados como 

“Produtos Hortícolas e Fruta”  para os refeitórios do Município de Loures e dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures 

e Odivelas (SIMAR) e abrigo do disposto nos artigos 311.º e seguintes do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, e na alínea dd) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, aprovar: -------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a atualização dos preços unitários previstos no contrato n.º 

308/2021, nos termos propostos com efeitos a partir do dia 01 de dezembro 

de 2022, e a notificação da requerente sobre a decisão proferida; -------------  

2. Aprovar a minuta de modificação objetiva do contrato, (…)”----------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DO SENHOR 

VEREADOR DO CHEGA. ABSTIVERAM-SE, A SENHORA VEREADORA E 

OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 747/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE 

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

CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PARA CONSTITUIÇÃO DE 

VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, A 

AFETAR AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO, JUVENTUDE E 

SAÚDE ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram aprovados 

o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2022; ------------  

B. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 21 de julho de 2022, e na 10.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada a 

alteração do Mapa de Pessoal de 2022; -----------------------------------------------  

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho da 

categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 

Operacional, para exercício de funções em pavilhões;  ----------------------------  

D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 
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pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; -------  

E. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho, contudo, o recrutamento só 

poderá ocorrer a partir do próximo ano; ------------------------------------------------  

F. Não existem candidatos aprovados que integrem reserva de recrutamento, 

constituída na Câmara Municipal de Loures, válida para o posto de trabalho 

em causa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

G. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquia 

Locais (EGRA), que informou, a 12/07/2022, que ainda não se encontra 

constituída a EGRA para os seus Municípios; ----------------------------------------  

H. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do artigo 

16.º - A, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não existirem 

trabalhadores em situação de valorização profissional;  ---------------------------  

I. Existe relevante interesse público no recrutamento de um Assistente 

Operacional, para exercício de funções em pavilhões, de forma a assegurar 

o normal funcionamento do serviço.  ----------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

delibere aprovar a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento 

nos termos do n.º 4, do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, para ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoria de 

Assistente Operacional, para exercício de funções em pavilhões, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, a afetar ao Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e 

Saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 

VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 748/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ADMISSÃO DE 8 (OITO) TRABALHADORES, PARA CONSTITUIÇÃO DE 

VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO INDETERMINADO, 

POR UTILIZAÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA, A 

AFETAR À DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AMBIENTAIS, À DIVISÃO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, À DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE 

RECURSOS HUMANOS E À DIVISÃO DE BEM-ESTAR ANIMAL ----------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram aprovados 

o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2022; ------------  

B. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 21 de julho de 2022 e na 10.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada a 

alteração do Mapa de Pessoal de 2022; -----------------------------------------------  

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho na 

categoria de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico; ---  

D. Em resultado do procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento para a carreira de Assistente Técnico, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, na sua 58.ª reunião ordinária, 

realizada em 25 de março de 2020, e publicado em Diário da República, 2.ª 
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série, n.º 224, de 17 de novembro de 2020, Aviso n.º 18675/2020, foi 

constituída reserva de recrutamento interna, válida até 22 de março de 2023, 

com Despacho de Homologação, datado de 23 de setembro de 2021, 

publicado pelo Aviso n.º 19462/2021, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 

200, de 14 de outubro de 2021; -----------------------------------------------------------  

E. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; -------  

F. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho; --------------------------------------------  

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de 8 Assistentes 

Técnicos, de forma a assegurar o normal funcionamento dos serviços. ------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

delibere aprovar a admissão de 8 (oito) trabalhadores, para constituição de 

vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, por utilização da reserva de recrutamento 

interna do procedimento concursal publicado em Diário da República, 2.ª série, 

n.º 224, de 17 de novembro de 2020, Aviso n.º 18675/2020, com Despacho de 

Homologação, datado de 23 de setembro de 2021, publicado pelo Aviso n.º 

19462/2021, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 200, de 14 de outubro de 

2021, a afetar à Divisão de Serviços Públicos Ambientais (2 trabalhadores), à 

Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho (2 trabalhadores), à Divisão 

Administrativa de Recursos Humanos (3 trabalhadores) e à Divisão de Bem-

estar Animal (1 trabalhador). ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 
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VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, DA SRA. VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 

VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. VOTOU CONTRA, O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 749/2022 - 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ABERTURA DE CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO, PARA 1 

(UM) AGENTE MUNICIPAL DE 1ª CLASSE, DA CARREIRA DE POLÍCIA 

MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022, foram aprovados 

o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2022; ------------  

B. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 21 de julho de 2022, e na 10.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada a 

alteração do Mapa de Pessoal de 2022; -----------------------------------------------  

C. No Mapa de Pessoal está previsto e não ocupado um posto de trabalho da 

carreira de Polícia Municipal, categoria de Agente Municipal de 1ª Classe; --  

D. A promoção a categoria superior da carreira de Polícia Municipal faz-se de 

acordo com o estipulado no n.º 1, do art.º 11.º, do Decreto-Lei n.º 39/2000, 

de 17 de março. O recrutamento para a categoria de Agente Municipal de 1.ª 

Classe faz-se de entre Agentes Municipais de 2.ª Classe com, pelo menos, 

três anos na categoria classificados de Bom;  ----------------------------------------  

E. Existe trabalhador no Município que reúne os requisitos supramencionados; 

F. A carreira de Polícia Municipal é uma carreira não revista específica da 

administração local, à mesma, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, continuam a aplicar-se as disposições normativas 

que lhe eram aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, nomeadamente no 

que diz respeito ao regime da carreira e ao recrutamento. ------------------------  
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Tenho a honra de propor: ----------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

delibere aprovar a abertura de concurso interno de acesso limitado para um 

Agente Municipal de 1.ª Classe, da carreira de Polícia Municipal. ------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO TRINTA E OITO - 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 

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; ---------------  
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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. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, tinha a espectativa 

que, face ao período de ponderação destes quinze dias, esta Proposta tivesse 

sido, efetivamente, melhor ponderada. Mas parece que não. -----------------------  

Politicamente, quanto ao objeto da mesma, parece-nos que não temos nada a 

obstar. É um trabalho que é necessário fazer. A questão concreta, é mesmo de 

forma. O que nós estamos aqui a tratar, parece-nos que é uma clara fuga ao 

procedimento de contratação e, por isso, ilegal. É tão simples quanto isto. -----  

Parece-nos que se trata, claramente, do pagamento de um serviço que o 

Município está a fazer ao LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil.  

Acho que não estarei a falar nenhuma inverdade, se disser que não me parece 

que este serviço possa ser da exclusividade do LNEC. Há outros gabinetes de 

outras Instituições, gabinetes de projetistas, que poderiam fazer este trabalho. 
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Sendo ele financiado, tem que cumprir as regras do CCP – Código da 

Contratação Pública. É tão simples quanto isso. E parece-nos que estamos 

perante um protocolo que, na sua génese, é bem-intencionado, mas não 

cumpre os termos da legislação específica, relativamente à Contratação 

Pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, se me permite, queria 

aqui dar uma nota, que acho que também é importante. Aquilo que queremos 

com este Protocolo, é desenvolver, de facto, os estudos, que, pelos menos, nos 

permitam tratar de um problema, que parece que ficou esquecido dentro de 

uma gaveta, nos últimos quarenta anos, neste Município. Independentemente 

das gestões que passaram pelo Município. -----------------------------------------------  

Aqui, o facto, é que tratamos de um Protocolo, e há de reparar senhor Vereador, 

que não estamos a imputar custos ao Protocolo. Vamos, primeiro, fazer uma 

avaliação muito mais objetiva daquilo que temos que fazer. E se for a ver no 

Protocolo, não estamos a assumir encargos, no imediato, com o mesmo. 

Estamos a assumir uma parceria para, efetivamente, tratar de um problema e 

com alguém credenciado. Não estamos a falar de nada que já não tivesse sido 

feito já noutros Municípios que quiseram endereçar este problema de forma 

séria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dou-lhe como exemplo, o concelho vizinho de Odivelas, que fez, exatamente, 

da mesma forma, para tentar resolver um problema, que eles efetivamente 

avançaram, e avançaram de forma correta e coerente e que nós deixámos ficar 

para trás. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Com este Protocolo, um dos objetivos que temos, como terá visto, é podermos 

olhar para nossa costeira e fazer uma avaliação séria das AIRU - Áreas 

Insuscetíveis de Reconversão Urbanística que temos classificadas como 

AIRU’s e, também, das AUGI’s – Áreas Urbanas de Génese Ilegal, que temos 

nessa mesma costeira, cujo resultado poderá ser o resultado das duas. Uma, 

ou existe, efetivamente, a possibilidade de fazermos avançar o processo de 

legalização ou, então, nas AIRU’s, existem possibilidade prática de ser feito 

esse mesmo procedimento, e aí teremos todos que tomar as devidas medidas 

e elações. Mas não dá para fazer isto de uma forma que não seja estudada, 

planeada e julgo que a forma mais coerente de o fazer, é desenvolvermos com 

alguém que tenha dados firmados nesta matéria, para podermos avançar. -----  
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Não vejo que seja um problema, considerando que não está, sequer, vinculado 

qualquer tipo de valor a pagamento, pelo menos, na assinatura deste Protocolo, 

mas posso pedir um parecer jurídico. -------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, reitero que a questão 

do objeto do Protocolo, não nos oferece qualquer dúvida. Isso que fique claro. 

Também não me parece que seja feliz a comparação com Odivelas, face às 

notícias que tivemos, ultimamente, sobre a constituição de arguidos, de outros 

processos. Não me parece que a comparação seja feliz, e o que está aqui em 

causa, concretamente, é o cumprimento da legalidade. -------------------------------  

Dar-lhe ainda nota do seguinte: o senhor Vereador diz que não há aqui 

assunção de encargos, por isso, vou ler a cláusula segunda, número dois: “(…) 

Para efeitos do disposto no número anterior, a CML prestará toda a informação 

necessária ao LNEC e afetará os recursos humanos, financeiros, técnicos e 

operacionais necessários à execução das tarefas da sua responsabilidade 

previstas nos planos de trabalhos específicos referidos no número anterior 

(…)”. Se isto não é uma assunção de responsabilidades, perante este 

laboratório de idoneidade técnica indiscutível, não sei o que é que será. --------  

Portanto, senhor Vereador Nuno Dias, solicitava que nos disponibilizassem um 

parecer jurídico, que diga, exatamente, que isto não é uma fuga à contratação 

pública. É tão simples quanto isso. Façam-nos chegar esse parecer e nós 

votaremos em consciência. --------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador, começa a ser recorrente, 

o senhor comparar a “estrada da beira, com a beira da estrada”. Senhor 

Vereador, o exemplo que dei de Odivelas, foi porque, de facto, tivesse o senhor 

Vereador ou outras administrações, tido o ímpeto e a vontade de regularizar, 

no que diz respeito à costeira que temos e às AIRU’s que temos no nosso 

Concelho, tivesse, de facto, o senhor Vereador esse ímpeto, provavelmente, 

não teria estado parado, durante este tempo todo, a resolução destes 

problemas. Não tenha dúvidas que esteve parado. -------------------------------------  

As prioridades foram outras. De facto, foram outras. Temos um concelho muito 

diverso, com muitos problemas, muitas AUGI’s e, se calhar, estes problemas 

foram postos de lado. Mas se tivesse tido este ímpeto, possivelmente isto 

poderia estar bem mais avançado do que aquilo que efetivamente está. --------  
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Senhor Vereador, no que diz respeito à parte financeira, naturalmente, que o 

Município de Loures, no que diz respeito a todas as sondagens que tiver de 

fazer, a todos os procedimentos que tenham custos, vai ter que fazer os 

procedimentos normais de contratação pública. Isto é, não estamos a adjudicar 

aqui ao LNEC, que vá ao local fazer essas sondagens. Não. Estamos a crer 

que nos apoiem na parte técnica. ------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, compreendo que até podia ter esta vontade de o fazer na 

altura. Mas o que é facto, é que não o fez. E nos últimos oito anos, em matéria 

das AIRU’s, o desenvolvimento nesta casa, foi zero. ----------------------------------  

Sabemos os riscos que corremos com o resultado deste estudo. Temos perfeita 

consciência que corremos o risco de, no relatório, vir dizer que é insuscetível e 

que temos que tomar medidas e posições para aquelas habitações, mas é um 

caminho que tem que ser feito com transparência e com o apoio de todos. -----  

Portanto, sem prejuízo de solicitar o parecer jurídico, relativamente a esta 

matéria, considero que não estamos, de facto, a fugir à contratação, porque 

tudo aquilo que tiver custos - daí não estar associado, sequer, nenhum volume 

financeiro ao Protocolo -, como dizia, tudo aquilo que tiver custos, tem que ser 

na base da contratação pública, não vejo qual será o problema, mas se for 

entendimento desta Câmara e se o senhor Vereador se sentir mais confortável, 

solicitarei um parecer jurídico para acompanhar esta Proposta. --------------------  

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

 --- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. --------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 750/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº 

01/2001, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E 

APELAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 (PROCº. Nº 67.610/URB_L_L/2019 – CÁLCULO PREVISTO - PROJETOS, 

COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LDA.) -----------------------------  

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

“Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  
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A. Cálculo Previsto – Projetos, Coordenação e Fiscalização de Obras, Lda. 

requereu a licença administrativa de alteração ao loteamento titulado pelo 

alvará n.º 01/2001, na Quinta dos Fartos, União das Freguesias de 

Camarate, Unhos e Apelação; ------------------------------------------------------------  

B. A pretensão refere-se à alteração da licença de operação de loteamento, 

nomeadamente a alteração ao uso licenciado para o lote 6, de habitação (18 

fogos) e comércio, para serviços (lar/residência de idosos), com aumento de 

um piso abaixo da cota de soleira; alteração do polígono de implantação do 

lote 6 e alteração dos usos do lote 16, de habitação e comércio para apenas 

habitação, conforme planta síntese do loteamento e quadro urbanimétrico 

proposto (BU/119797/2021). É ainda proposta a correção da implantação 

dos lotes 18, 19, 20, 21 e 22, assim como a correção das cotas de soleira 

dos lotes 21 e 22; -----------------------------------------------------------------------------  

C. Realizada a consulta aos proprietários dos demais lotes do alvará por via de 

edital, não se registou qualquer oposição ou reclamação, conforme 

informação técnica com o registo E/100702/2021; ----------------------------------  

D. Realizada a consulta à União das Freguesias de Camarate, Unhos e 

Apelação, esta emitiu parecer favorável (E/153191/2022); -----------------------  

 Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelos despachos do Diretor 

do DGRU (E/143544/2021) é proposto aceitar o pedido de alteração ao 

Alvará de Loteamento; ----------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 23.º do RJUE - Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente): --------------------------------------  

Aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará 01/2001, na 

União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, conforme pretensão 

instruída no processo 67 610/URB_L_L/2019 em nome de Cálculo Previsto – 

Projetos, Coordenação e Fiscalização de Obras, Lda., nos termos expressos 

na presente proposta. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  ---------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO QUARENTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 751/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº 

08/2003, NO BAIRRO DA MURTEIRA SUL, NA FREGUESIA DE LOURES ----  

 (PROCº. Nº 71.608/URB_L_L/2022 – ANA DE AZEVEDO GUEDES LEBRE) --  

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

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

A. Ana de Azevedo Guedes Lebre requereu a licença administrativa de 

alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 08/2003, no Bairro da 

Murteira Sul, Rua Doutor António Carvalho Figueiredo, lote 49 e 50, 

Freguesia de Loures; ------------------------------------------------------------------------  

B. A pretensão refere-se ao 5.º pedido de alteração da licença de operação de 

loteamento, nomeadamente a alteração dos parâmetros urbanísticos dos 

lotes 49 e 50, propondo-se a unificação destes num único lote – lote 50 – e, 

no geral, aplicando o somatório das áreas dos lotes anteriormente aprovados 

para um lote, conforme Planta síntese do loteamento (BU/30396/2022) e 

quadro urbanimétrico proposto; -----------------------------------------------------------  

C. Realizada a consulta aos proprietários dos demais lotes do alvará por via de 

edital, não se registou qualquer oposição, reclamação ou sugestões; ---------  

D. Realizada a consulta à Junta de Freguesia de Loures, esta mencionou nada 

ter a opor (E/143220/2022); ----------------------------------------------------------------  

 Pelo teor das informações dos serviços municipais e pelo despacho do Diretor 

do DGRU (E/122294/2022) é proposto aceitar o pedido de alteração ao Alvará 

de Loteamento; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 23.º do RJUE - Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente): --------------------------------------  

Aprovar a alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 08/2003, 

no Bairro da Murteira Sul, na Freguesia de Loures, referente aos lotes 49 e 50, 

conforme pretensão instruída no processo 71 608/URB_L_L/2022, em nome de 

Ana de Azevedo Guedes Lebre, nos termos expressos na presente proposta.-  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO QUARENTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 752/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

SUBSTITUIÇÃO DAS HIPOTECAS REGISTADAS SOBRE OS LOTES 3 E 4, 

POR GUIAS DE DEPÓSITO EM DINHEIRO, NOS TERMOS FIXADOS NA 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO ALVARÁ 01/2013, REFERENTE AO 

BAIRRO DAS LAMEIRAS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO 

ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS -----------------------------------------------  

 (PROCº. Nº. 50293/LA/L/N – CONSTRUÇÕES DUARTE E NEVES 

HENRIQUES, LDA) ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Construções Duarte e Neves Henriques, Lda., Proprietária dos lotes 3 e 4 do 

Bairro das Lameiras, com alvará de licença de loteamento n.º 01/2013 de 

06/07/2013 e com Declaração de Retificação de 13/08/2013, (Processo n.º 

50293/LA/L/N) sitos na Rua Cidade de Torres Vedras, em Frielas, na União 

das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas vem solicitar a 

substituição de hipotecas legais registadas sobre os referidos lotes por 

depósito em numerário; ---------------------------------------------------------------------  

B. Para garantia a boa e regular execução das obras de urbanização, foram 

registadas hipotecas legais sobre os lotes 3 e 4, respetivamente nos valores 

de €19.274,42 (dezanove mil, duzentos e setenta e quatro euros e quarenta 

e dois cêntimos) e €20.447,01 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete 

euros e um cêntimo), através da AP 2564 de 06/05/2014 (fls. 21620 a 

21622); -------------------------------------------------------------------------------------------  

C. O pedido é fundamentado no futuro negócio jurídico de compra e venda dos 

lotes em apreço; ------------------------------------------------------------------------------  

D. Nos termos do n.º 5 do art.º 27º. da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, é lícito 

ao titular requerer a substituição da hipoteca legal por outro meio de caução 

admissível; --------------------------------------------------------------------------------------  
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E. A caução mediante depósito constitui uma das modalidades previstas no n.º 

2 do art.º 54.º do Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

vigente; ------------------------------------------------------------------------------------------  

F. Foram entregues ao Município e inseridas no processo 50293/LA/L as Guias 

de Depósito emitidas pela Caixa de Crédito Agrícola à ordem do Município 

de Loures (constantes a fls. 21640 e 21641), nos valores de €19.274,42 

(dezanove mil, duzentos e setenta e quatro euros e quarenta e dois 

cêntimos) e €20.447,01 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete euros e 

um cêntimo); -----------------------------------------------------------------------------------  

G. Em caso de deliberação camarária favorável, os originais das guias de 

depósito juntas a fls. 21640 e 21641 serão remetidas ao Departamento 

Financeiro e Controlo de Gestão/Divisão de Gestão Financeira, ficando 

cópias destes no processo; ----------------------------------------------------------------  

H. O teor das informações dos serviços municipais, a fls. 21645 a 21647, os 

quais propõem a substituição da hipoteca registada sobre os lotes 3 e 4, por 

depósito em dinheiro, como caução a garantia a boa e regular execução das 

obras de urbanização e o despacho do Diretor do DGRU, que considera 

reunidas as condições para remeter a deliberação de Câmara a presente 

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

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

Que a Câmara Municipal delibere aprovar (ao abrigo do disposto no artigo 27.º 

da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro e do n.º 2 do artigo 54.º do RJUE (Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente): --------------------------------------  

A substituição das hipotecas registadas sobre os lotes 3 e 4, por depósito em 

dinheiro, como caução e garantia da boa e regular execução das obras de 

urbanização do loteamento referente ao Bairro das Lameiras na parte do 

montante da caução que se refere aos referidos lotes 3 - valor €19.274,42 

(dezanove mil, duzentos e setenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos)  

e lote 4 – valor €20.447,01 ( vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete euros e 

um cêntimo), nos termos fixados na Declaração de Retificação do Alvará 

01/2013, na União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 

conforme pretensão instruída no processo 50293/LA/L/N em nome de A. 

Construções Duarte e Neves Henriques, Lda., nos termos expressos na 

presente proposta. -------------------------------------------------------------------------------  
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(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO QUARENTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 753/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS PARA A LOCALIDADE DE SACAVÉM, NA 

UNIÃO DAS FREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHO ------------------------  

 (PROCº Nº. 15.834/DAU) ----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A pedido da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, foi solicitada 

a aprovação de topónimo para artéria na localidade de Sacavém; -------------  

B. A proposta da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho consta em 

Ata de reunião de executivo, realizada a 29 de junho de 2022, conforme 

registo E/155920/2022 de fls. 1394 a 1397;  ------------------------------------------  

C. É proposta a atribuição dos seguintes topónimos: ----------------------------------  

• Rua Quinta da Serra com início Indeterminado e termo na Rua Nampula; 

Rua Timor; ----------------------------------------------------------------------------------  

D. Pelo teor da informação dos serviços municipais e respetivos despachos, a 

fl. 1403, é manifestada a concordância e solicitada a aprovação de 

topónimos na localidade de Sacavém, na União das Freguesias de Sacavém 

e Prior Velho;-----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo da competência estabelecida na 

alínea ss), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos 

termos do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia em 

vigor), aprovar:  -----------------------------------------------------------------------------------  

Denominar “Rua Quinta da Serra”, à artéria com início Indeterminado e termo 

na Rua Nampula; Rua Timor na União das Freguesias de Sacavém e Prior. ---  

(…)” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO QUARENTA E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 754/2022 

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

ATRIBUIÇÃO E ALTERAÇÃO DE GRAFIA DE TOPÓNIMOS PARA A 

LOCALIDADE DE SACAVÉM, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM 

E PRIOR VELHO  --------------------------------------------------------------------------------  

 (PROCº Nº. 31.061/OM) ------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A pedido da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, foi solicitada 

a aprovação e a alteração de grafia de topónimos para artérias na localidade 

de Sacavém; -----------------------------------------------------------------------------------  

B. A proposta da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho consta em 

Ata de reunião de executivo, realizada a 29 de junho de 2022, conforme 

registo E/155920/2022 de fls. 1436 a 1443;  ------------------------------------------  

C. É proposta a atribuição do seguinte topónimo: ---------------------------------------  

• Escadinhas Olival do Covo com início Rua Salvador Allende e termo na 

Rua Doutor Pereira Jardim; ------------------------------------------------------------  

D. É proposta a alteração de grafia do topónimo: ---------------------------------------  

• Rua Associação dos Reformados de Sacavém com início na Rua de 

Loriga e termo indeterminado; ---------------------------------------------------------  

E. Pelo teor da informação dos serviços municipais e respetivos despachos, a 

fl. 1446, é manifestada a concordância e solicitada a aprovação e a alteração  

de grafia de topónimos na localidade de Sacavém, na União das Freguesias 

de Sacavém e Prior Velho; -----------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo da competência estabelecida na 

alínea ss), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos 

termos do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia em 

vigor), aprovar:  -----------------------------------------------------------------------------------  

• Denominar “Escadinhas do Olival do Covo”, à artéria com início na Rua 

Salvador Allende e termo na Rua Doutor Pereira Jardim; -------------------------  
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• Alterar a grafia de topónimo na “Rua Associação dos Reformados de 

Sacavém”, com início na Rua de Loriga e termo indeterminado. ----------------  

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

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

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

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

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

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

PONTO QUARENTA E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 

755/2022 - SUBSCRITA PELO SR.VEREADOR NUNO DIAS, PARA 

APROVAR: - A DENUNCIA DO CONTRATO Nº 86/2022, CELEBRADO 

ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES E A GOLD ENERGY – 

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A.; - A ADESÃO AO MERCADO 

REGULADO DE GÁS NATURAL PARA INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DE 

CONSUMO IGUAL OU INFERIOR A 10.000 M3/ANO; - A REALIZAÇÃO DA 

DESPESA, O INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A NOMEAÇÃO 

DO GESTOR DO CONTRATO E A DESIGNAÇÃO DO JÚRI; A 

PUBLICITAÇÃO NO DIÁRIO DA REPUBLICA E NO JORNAL OFICIAL DA 

UNIÃO EUROPEIA, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 

DE GÁS NATURAL PARA  INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, DE CONSUMO 

SUPERIOR A 10.000 M3/ANO ---------------------------------------------------------------  

(PROCº Nº. 57.396/DCP/2022) ---------------------------------------------------------------  

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

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

A. Conforme decorre da solicitação feita através da informação n.º 

09/DMAG/NFN/2022 [E/150217/2022], datada de 30 de outubro de 2022, 

proveniente do Departamento de Administração Geral (DAG), aprovada pelo 

Sr. Vereador Nuno Dias, na data de 31 de outubro de 2022, para a qual se 

remete e dá aqui por integralmente reproduzida,  vem manifestada a 

oportunidade e a necessidade de adesão ao mercado regulado do gás 

natural quanto aos pontos de consumo municipais em quantidade igual ou 

inferior a 10.000m3/ano, bem como a necessidade de ser iniciado um 

processo de contratação pública no sentido da celebração de contrato com 

vista à aquisição de gás natural para as instalações municipais de consumo 

superior a 10.000 m3/ano, pelo período de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) 
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dias, contrato esse com início de produção de efeitos a 6 de abril de 2023 e 

termo a 31 de dezembro de 2023; -------------------------------------------------------  

B. No momento presente, o gás natural para as instalações municipais quer de 

consumo igual ou inferior a 10.000m3/ano, quer de consumo superior a 

10.000 m3/ano, está a ser fornecido ao Município de Loures ao abrigo do 

contrato n.º 86/2022, celebrado com a entidade Gold Energy – 

Comercializadora de Energia, S.A., contrato esse que teve o seu início de 

produção de efeitos em 06 de abril de 2022, com um período inicial de 

vigência de 1 (um) ano, renovável, automaticamente, por períodos iguais e 

sucessivos de 1 (um) ano, até um período máximo de vigência contratual de 

3 (três) anos, salvo denúncia do mesmo por qualquer das partes, denúncia 

essa que, a ocorrer, deverá ser efetuada mediante notificação à outra parte, 

por escrito, através de correio eletrónico, com antecedência mínima de 120 

(cento e vinte) dias em relação ao termo do período contratual anual em 

vigência, conforme previsto no n.º 3, da cláusula 2.ª do Caderno de Encargos 

respeitante a tal contrato; -------------------------------------------------------------------  

C. Assim, para que possa ocorrer a adesão ao mercado regulado do gás natural 

quanto aos pontos de consumo municipais em quantidade igual ou inferior a 

10.000m3/ano, bem como ocorrer o procedimento de contratação pública no 

sentido da celebração de contrato com vista à aquisição de gás natural para 

as instalações municipais de consumo superior a 10.000 m3/ano, previstos 

no considerando A. desta proposta, importa que a Câmara Municipal, 

previamente, delibere a denúncia do referido contrato n.º 86/2022, celebrado 

com a entidade Gold Energy – Comercializadora de Energia, S.A., 

decorrente da adjudicação no âmbito do concurso público n.º 

55377/DCA/2021, em ordem a impedir a renovação desse mesmo contrato 

e provocar a sua extinção, com efeitos a 05 de abril de 2023, sendo que a 

data limite da notificação da denúncia em causa é o dia 6 de dezembro de 

2022;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Os fundamentos que presidem à aludida oportunidade e necessidade de 

adesão ao mercado regulado do gás natural quanto aos pontos de consumo 

municipais em quantidade igual ou inferior a 10.000m3/ano, bem como a 

necessidade de ser iniciado um processo de contratação pública no sentido 

da celebração de contrato com vista à aquisição de gás natural para as 

instalações municipais de consumo superior a 10.000 m3/ano, são os que 
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constam da informação n.º 09/DMAG/NFN/2022 [E/150217/2022], datada de 

30 de outubro de 2022, referida no considerando A., informação essa da qual 

se destaca, no que concerne aos pontos de consumo municipais em 

quantidade igual ou inferior a 10.000m3/ano, uma evidência de diferenciação 

significativa entre os preços pagos ao abrigo do contrato n.º 86/2022 e os 

preços do mercado regulado atualmente praticados;  ------------------------------  

E. No que tange ao processo de contratação pública no sentido da celebração 

de contrato com vista à aquisição de gás natural para as instalações 

municipais de consumo superior a 10.000 m3/ano, a previsão do período de 

vigência contratual de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, com início de 

produção de efeitos a 6 de abril de 2023 e termo a 31 de dezembro de 2023, 

visa permitir a avaliação da possibilidade de desenvolvimento de uma 

solução de contratação global, como o recurso ao Acordo-Quadro da 

ESPAP, que englobe todos os pontos de consumo de Gás Natural na gestão 

do Município, incluindo, para além das instalações objeto do contrato n.º 

86/2022, as instalações que, por força da transferência de competências no 

domínio da educação e saúde, irão passar para a esfera municipal (no caso 

da saúde ainda não transferidos, mas que se prevê virem-no a ser em 2023), 

a iniciar em 2024. O lançamento de procedimento que englobe todos os 

pontos de consumo, com recurso ao Acordo-Quadro da ESPAP, poderá 

acarretar importantes vantagens económicas para o Município em matéria 

de preços mais competitivos; --------------------------------------------------------------  

F. Para efeitos de concretização do procedimento de contratação pública no 

sentido da celebração de contrato com vista à aquisição de gás natural para 

as instalações municipais de consumo superior a 10.000 m3/ano, pelo 

período de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, contrato esse com início 

de produção de efeitos a 6 de abril de 2023 e termo a 31 de dezembro de 

2023, é necessário que a Câmara Municipal, enquanto órgão competente 

para autorizar a realização de despesa com a aquisição do gás natural em 

causa, delibere a respetiva aprovação; -------------------------------------------------  

G. Ainda no que concerne ao procedimento de contratação pública tendente à 

celebração de contrato com vista à aquisição de gás natural para as 

instalações municipais de consumo superior a 10.000 m3/ano, pelo período 

de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, contrato esse com início de 

produção de efeitos a 6 de abril de 2023 e termo a 31 de dezembro de 2023, 
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e não obstante estimar-se que com a execução de todas as prestações que 

constituem o objeto do contrato a celebrar a despesa contratual global (artigo 

97.º do CCP) a pagar pelo Município de Loures, possa ser na ordem de 

€151.421,89 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e vinte e um euros e 

oitenta e nove cêntimos), mostra-se necessário adotar o procedimento do 

tipo concurso público, com publicação do anúncio no Diário da República e 

no Jornal Oficial da União Europeia, desde logo porque, de acordo com os 

fundamentos da informação n.º 09/DMAG/NFN/2022 [E/150217/2022], 

datada de 30 de outubro de 2022, tal  procedimento não terá preço base 

fixado; --------------------------------------------------------------------------------------------  

H. Assim, o órgão competente para contratar, autorizar a despesa, escolher o 

procedimento, aprovar os documentos pré-contratuais Programa do 

Concurso e Caderno de Encargos (que se anexam), aprovar a minuta de 

contrato, bem como para quaisquer outros atos inerentes ao procedimento 

aquisitivo em apreço, é a Câmara Municipal; -----------------------------------------  

I. A respetiva despesa ocorrerá pela rubrica 0303 02010203 2016 A 118, 

produzindo-se efeitos financeiros apenas a partir do ano de 2023; -------------  

J. Que é necessário, nomeadamente, informar os fundamentos aduzidos pelo 

serviço requisitante para a não fixação de preço base no procedimento, 

informar os fundamentos aduzidos pelo serviço requisitante para que seja 

tomada uma decisão de não adjudicação por lotes, propor o júri a designar 

para o procedimento, bem como propor o gestor do contrato a celebrar, foi 

elaborado documento intitulado de “proposta de autorização para início e tipo 

de procedimento, nomeação do gestor do contrato e designação do júri do 

procedimento” que também se anexa para efeitos de aprovação. --------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto, designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 47.º n.º 5, 67.º 

e 290.º-A, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua versão atual, bem como do n.º 3, da 

cláusula 2.ª do Caderno de Encargos respeitante ao contrato n.º 86/2022, 

aprovar: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.  A denúncia do contrato n.º 86/2022, celebrado entre o Município de Loures 

(com outras entidades adjudicantes, em agrupamento) e a entidade Gold 

Energy – Comercializadora de Energia, S.A., decorrente da adjudicação no 

âmbito do concurso público n.º 55377/DCA/2021, em ordem a impedir a 

renovação desse mesmo contrato e provocar a sua extinção, com efeitos a 

05 de abril de 2023 e autorização para a notificação à cocontratante de tal 

denúncia; ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. A adesão do Município de Loures ao mercado regulado do gás natural quanto 

aos pontos de consumo municipais em quantidade igual ou inferior a 

10.000m3/ano, com início de produção de efeitos a 6 de abril de 2023. ------  

3. A realização da despesa, o documento junto sob o título “Proposta de 

autorização para início e tipo de procedimento, nomeação do gestor do 

contrato e designação do júri do procedimento”, o Programa do Concurso 

e o Caderno de Encargos, (…), respeitantes ao procedimento que ocorrerá 

sob a forma de concurso público, com publicitação no Diário da República 

e no Jornal Oficial da União Europeia, com vista à celebração de contrato 

para aquisição de gás natural para as instalações municipais de consumo 

superior a 10.000 m3/ano, pelo período de 8 (oito) meses e 25 (vinte e 

cinco) dias, contrato esse com início de produção de efeitos a 6 de abril de 

2023 e termo a 31 de dezembro de 2023, que se identifica internamente 

como Processo n.º 57396/DCP/2022. -------------------------------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SRA. VEREADORA E DO SR. 

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE, A 

SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E O SENHOR VEREADOR DO CHEGA.------------  

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

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

 PONTO QUARENTA E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 

756/2022- SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA 

APROVAR: - O PROJETO DE DECISÃO E A INERENTE ADJUDICAÇÃO; - A 
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MINUTA DO CONTRATO, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E A FOCUS GROUP – DESIGN & CONSULTANCY, LDA. RELATIVO À 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO CONJUNTO 

HABITACIONAL DO EIXO NORTE/SUL, NO CONCELHO DE LOURES --------  

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

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

A. Na sequência da deliberação de aprovação da proposta n.º 681/2022, 

tomada na 27.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, datada de 26 de 

outubro de 2022, foi lançado o procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 

critério material, procedimento esse desenvolvido sob o número de processo 

55573/DCP/2022, visando a celebração de contrato para elaboração do 

projeto de execução do Conjunto Habitacional do Eixo Norte/Sul, no 

concelho de Loures; --------------------------------------------------------------------------  

B. Endereçado o convite à entidade Focus Group – Design & Consultancy, Lda., 

esta entidade, dentro do prazo estabelecido para o efeito, veio apresentar a 

sua proposta (a qual se anexa sob o n.º 1), de que se evidencia o atributo 

preço proposto no montante de €836.900,00 (oitocentos e trinta e seis mil e 

novecentos euros), a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, preço 

proposto esse que se mostra coincidente com o preço base estabelecido no 

Caderno de Encargos do procedimento; -----------------------------------------------  

C. Entretanto, os serviços da Divisão de Compras Públicas (DCP), elaboraram 

o projeto de decisão de adjudicação, mediante análise da proposta 

apresentada pela Focus Group – Design & Consultancy, Lda., não sendo tal 

projeto de decisão de adjudicação sujeito a audiência prévia, uma vez que 

estamos perante a apresentação de uma única proposta no procedimento; -  

D. Cabe, agora, submeter à Câmara Municipal de Loures, órgão competente 

para a decisão de contratar, o referido projeto de decisão de adjudicação (o 

qual se anexa sob o n.º 2) com vista à aprovação do mesmo e à inerente 

adjudicação da proposta apresentada pela Focus Group – Design & 

Consultancy, Lda.;  ---------------------------------------------------------------------------  

E. Adjudicada que seja a proposta apresentada pela Focus Group – Design & 

Consultancy, Lda., mostra-se necessária a aprovação, por parte da Câmara 

Municipal, do respetivo projeto de minuta do contrato a celebrar (o qual se 

anexa sob o n.º 3);----------------------------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ----------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, no âmbito do ajuste direto, desenvolvido 

sob o n.º processo 55573/DCP/2022, tendente à celebração de contrato para 

elaboração do projeto de execução do Conjunto Habitacional do Eixo Norte/Sul, 

no concelho 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 e nos artigos 

73.º, 76.º e 98.º do Código dos Contratos Públicos (na sua versão atual), 

aprovar:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O projeto de decisão de adjudicação, com a inerente aprovação da 

adjudicação da proposta apresentada pela entidade convidada, a Focus 

Group – Design & Consultancy, Lda., pelo preço proposto no montante de 

€836.900,00 (oitocentos e trinta e seis mil e novecentos euros), a que 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor; --------------------------------------------------  

2. O projeto de minuta do contrato a celebrar entre a entidade adjudicante 

Município de Loures e a entidade adjudicatária Focus Group – Design & 

Consultancy, Lda. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE, DA SENHORA VEREADORA E DO SR. 

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

VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA E DA SENHORA 

VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DO 

CHEGA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO QUARENTA E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 757/2022 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

A ALTERAÇÃO DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO, NO ÂMBITO DO 

MERCADO DE NATAL DE 2022 -------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------   
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A. O 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. Para a realização deste Mercado foi proposto o Parque das Tinalhas, pela 

sua centralidade, mas também por ser um espaço com dimensão suficiente 

para a realização do evento, opção aprovada na 28ª Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de 2022.11.09. -------------------------------------------------------  

E. No decorrer dos preparativos para o evento, a organização deparou-se com 

uma série de questões técnicas atinentes não só à capacidade elétrica do 

local, mas também relativamente aos transtornos que a ocupação do parque 

num período tão alargado iria trazer à população;-----------------------------------  

F. Contabilizando com as montagens e desmontagens do evento, o referido 

parque ficaria interdito de 25 de novembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023; 

G. A contratação de um gerador elétrico por um período tão alargado teria 

custos incomportáveis para o Município; -----------------------------------------------  

H. Para além de privar os munícipes de um parque de estacionamento central, 

sob o qual existem avenças firmadas com a Loures Parque, aquela empresa 

iria ser prejudicada em milhares de euros, segundo a mesma, na 

arrecadação de receita habitual; ----------------------------------------------------------  

I. O local que, pela sua dimensão e pelas infraestruturas existentes, se revela 

adequado à realização da iniciativa é o Parque Adão Barata, em Loures; ---  

J. A proposta aqui apresentada é apenas de alteração do local da iniciativa, 

mantendo-se o restante normativo; ------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor que: ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo das alíneas o) do n.º 1 do 

artigo 33.º conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação:  ------------------------------  

1. Aprovar a alteração ao artigo 2º das normas de participação referentes ao 

“Mercado de Natal 2022”, aprovadas na 28ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de 2022.11.09. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA: Senhor Presidente, relativamente a esta 

Proposta, designadamente a alteração a estas Normas, dizer que os mercados 

de Natal que conheço, alguns até na Europa, costumam ser no centro das 

cidades. São mercados de proximidade que incentivam, também, os 

comerciantes locais. -----------------------------------------------------------------------------  

Esta alteração, do Parque das Tinalhas, um centro estratégico, para o Parque 

Adão Barata, à primeira vista, na minha opinião, perde, substancialmente, o 

seu objetivo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Não sei o que é que está por detrás desta alteração, mas a verdade é que me 

parece que, de facto, há aqui uma perda de interesse relativamente ao mercado 

de Natal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NELSON BATISTA: Senhor Vereador, esta alteração 

deve-se ao facto de o Parque das Tinalhas, não ter condições, em termos de 

energia, para permitir que este mercado de Natal funcione neste parque. Esse 

facto, levava a que o Município tivesse que alugar um gerador, levando a custos 

elevadíssimos para o Município. Este é um dos factos. -------------------------------  

Outro facto, advém do estacionamento estar sob a tutela da Loures Parque e 

existirem ali estacionamentos que estão concessionados de forma contínua, 

nomeadamente, aos SIMAR, o que levava ao condicionamento desse 

estacionamento, daí esta derivação para o Parque Adão Barata, que foi 

articulada com a Associação de Comerciantes e dado conhecimento a todos os 

comerciantes sobre esta deslocação, não tem havido qualquer inconveniente 
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da sua parte, até porque tem uma localização relativamente próxima, para além 

de libertar o estacionamento do Parque das Tinalhas para as pessoas que 

fazem compras no comércio local. ----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. MÁRIO RUI PINA: Senhor Vereador, só para referir que 

isto dá nota de uma certa falta de planeamento. Como é que se avança para 

uma proposta desta natureza, sem avaliar essas questões que colocou? -------  

Parece-me que houve aqui uma certa falta de planeamento. ------------------------  

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

A SRª VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, para dizer que tenho estado a 

acompanhar e a articular, quer com o senhor Vereador Nelson Batista, quer 

com o senhor Vereador Vasco Touguinha, até para conseguirmos juntar a este 

grande evento, uma programação cultural dos diferentes agentes do nosso 

Concelho. Mas, de facto, inovar, por vezes, é difícil. -----------------------------------  

É a primeira vez que Loures vai acolher um mercado de Natal, efetivamente. 

Portanto, conseguir reunir condições, num único espaço, para a concretização 

deste mesmo evento, com um menor custo financeiro para a autarquia, foi este 

um enorme desafio dos serviços. ------------------------------------------------------------  

Devo sublinhar, que, inclusivamente, acompanhei o senhor Vereador Nelson 

Batista, na reunião com a Associação de Comerciantes de Loures, e que esta 

Associação tem uma Proposta, também, com dinâmicas que vão ser levadas a 

cabo pelos comerciantes da zona de Loures central, que vai, inclusivamente, 

ter apoio financeiro por parte da Câmara Municipal e que o facto de tornar o 

Parque das Tinalhas inacessível aos munícipes que queiram vir fazer as 

compras de Natal, traria um prejuízo bastante elevado para os comerciantes. -  

Estamos a falar de inutilizar, quase que completamente, o estacionamento do 

Parque das Tinalhas, quando sabemos que estão lá parqueadas as viaturas 

dos SIMAR. Sabemos, também, que existem um conjunto de avenças com a 

GesLoures, e essas pessoas teriam que ter, como contrapartida, a colocação 

dos seus veículos noutros lugares de estacionamento espalhados pelo centro 

de Loures, ou seja, com um prejuízo muito maior para a dinâmica comercial do 

centro de Loures. ---------------------------------------------------------------------------------  

Estamos certos que uma coisa não implicará a outra, porque serão criadas, 

inclusivamente, formas de melhor ligação entre o comércio local e a dinâmica 

do mercado de Natal, que será aqui instalado e que teremos todos, certamente, 
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a ganhar, com mais uma iniciativa que marca uma nova forma de abordagem 

nesta quadra e posicionar Loures na quadra de Natal, nomeadamente, a 

Freguesia de Loures, onde este Executivo entende que Loures deve estar. ----  

Aliás, temos assistido, ao longo dos últimos anos, a Freguesias da Zona 

Oriental do Concelho, que já faziam mercados de Natal, com bastante 

dinâmica, com divertimentos, e que Loures, sede de Concelho, não tinha igual 

tradição. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, esta reunião de 

hoje está, particularmente, fértil, relativamente à correção de Propostas da 

reunião anterior. O que, na minha opinião, revela alguma precipitação. E esta 

aqui também. Portanto, já é a segunda. Há quinze dias, foi apresentada uma 

Proposta, aqui, à Reunião de Câmara. Mas hoje, afinal, diz-se que não pode 

ser, porque, na opinião da Associação de Comerciantes, o estacionamento faz 

falta. Também a Loures Parque vem dizer que não pode ser, devido às avenças 

que têm.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu-se que o sistema energético não é suficiente, embora estejamos a 

falar de seis mil euros para resolver o problema, que eu acho que não é 

nenhuma fortuna. Mas isso acontece, apenas, nestes quinze dias? Então e 

antes? Então porque é que não se falou com a Loures Parque e com os 

comerciantes e porque é que não se tratou disso, antes de trazer a Proposta à 

Câmara? Não se fez isso. ----------------------------------------------------------------------  

Portanto, na minha opinião, é descoordenação total. É uma descoordenação 

total deste Executivo. E hoje, o que estamos aqui a corrigir, é, novamente, um 

erro e uma precipitação, relativamente a uma Proposta que tinha vindo aqui a 

esta Reunião de Câmara, há quinze dias atrás.  ----------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DA 

SENHORA VICE-PRESIDENTE E DA SENHORA VEREADORA DO PARTIDO 

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

SOCIAL DEMOCRATA E DO SENHOR VEREADOR DO CHEGA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. --------------------  

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO.------------  
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--- Eram doze horas e trinta e oito minutos, quando foi aberto o Período de 

Intervenção do Público. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

 III - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------  

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

 --- Em relação ao senhor munícipe João Resa, o Sr. Presidente da Câmara 

proferiu a seguinte intervenção: --------------------------------------------------------------  

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

Senhor Munícipe João Resa, aproveito para lhe dizer o seguinte: uma vez, 

tinha-lhe dito, que uma coisa é a troca de ideias, e todos nós somos lives de as 

fazer, outra coisa, é a integridade e o bom nome de cada um.  ---------------------  

Por trás dos computadores e das redes sociais, somos uns grandes heróis e 

dizemos aquilo que nos apetece. Mas a democracia tem custos. Por isso, quero 

dizer-lhe, que o meu advogado irá notificá-lo, relativamente a um processo de 

difamação do meu bom nome e da minha integridade. --------------------------------  

Dizer-lhe, também, que o senhor pode dizer o que entender, sobre ideias e 

diferentes opiniões e que tem toda a liberdade para dizer o que bem entender 

e lhe apetecer. Agora, e eu sempre lhe disse, uma coisa, são trocas de 

opiniões, ideias diferentes, e isso é legítimo numa democracia. Agora, ofender 

as pessoas, o meu bom nome e integridade, comigo não passará. ----------------  

Por trás das redes sociais somos uns grandes heróis, mas temos que pagar 

por aquilo que escrevemos.  Portanto, muito brevemente, irá ser notificado pelo 

meu advogado. ------------------------------------------------------------------------------------  

Dito isto, senhor munícipe João Resa, tem a palavra. ---------------------------------  

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

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

--- Inscreveu-se para intervir, o Sr. João Vladimir Soares Resa, residente na 

Rua das Forças Armadas, em Santo Antão do Tojal, alertando para as questões 

referenciadas nos pontos seguintes: --------------------------------------------------------  

- Relativamente às dívidas ao Movimento Associativo, no valor de um milhão e 

oitocentos mil euros, que já duram há décadas, questiona se, as mesmas, já 

prescreverem; -------------------------------------------------------------------------------------  
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- Em quanto é que vai importar à Câmara de Loures, a construção da saída da 

A1, em São João da Talha; --------------------------------------------------------------------  

- Solicita informação sobre a obra da casa da paróquia em Santo Antão do 

Tojal, designadamente, o compromisso de que vão travar as obras; --------------  

- Razão pela qual a Câmara não adquiriu os jardins do palácio de Pintéus, para 

usufruto da população; --------------------------------------------------------------------------  

- Solicita o corte das árvores que se encontram no leito do rio em Pintéus; 

- Solicita a construção de um passeio na Quinta Azul, em São Julião do Tojal e 

de uma estrada entre a rotunda das Oliveiras e Pintéus; -----------------------------  

 - Unidades de execução - discussão pública; Unidade de logística em Santo 

Antão do Tojal junto à Quinta do Vale;  ----------------------------------------------------  

- Em relação ao PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, referiu que, na 

sua opinião, a taxa de execução é muito baixa; -----------------------------------------  

- Questionou a razão de tantas alterações Orçamentais; -----------------------------  

- Manifestou o seu descontentamento, perante o endividamento da Câmara. --  

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

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

--- Inscreveu-se para intervir, o Sr. Abílio Fernandes, residente na Rua Ary dos 

Santos, nº. 10, 2º Esqº, na Urbanização Quinta da Fonte na Apelação, alertando 

para o facto de ainda não ter obtido resposta e resolução para o pedido que fez 

para mudança de casa e de bairro social, há mais de vinte anos. ------------------  

Proferiu, ainda, algumas palavras ofensivas, direcionadas ao Executivo e a 

trabalhadores da Câmara, como racistas, ladrões, arrogantes, saqueadores e 

de fazerem alcavalas. ---------------------------------------------------------------------------   

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à intervenção do senhor 

Abílio Fernandes, referiu que não tolera os termos que utilizou, 

designadamente, “racismo”, “ladrões”, “arrogantes” “saqueadores” e que o 

munícipe tem os fóruns judiciais para recorrer, caso tenha alguma queixa ou 

reclamação a fazer. ------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às questões do senhor João Resa, referiu que, as mesmas, foram 

registadas. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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IV - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: ----------------------------------------------  

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

--- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento do seguinte 

documento: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ata da 23.ª Reunião Ordinária dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR, realizada em 20 de 

outubro de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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 do documento 

a seguir identificado, que fica arquivado, em suporte papel, junto às Propostas, 

em pasta anexa ao Livro de Atas: -----------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 718/2022 – 15ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022/2026. ---------------------------------------  

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

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM 

MINUTA, AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS 

PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS 

DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------  

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

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

--- Eram doze horas e cinquenta e seis minutos quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. --------  
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--- A reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

QUATRO, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, OS SRS. 

VEREADORES, PAULO RUI LUIS AMADO E VASCO ANTÓNIO PINHÃO 

RAMOS TELES TOUGUINHA, 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,  

 

 

 

 

 

 

 

 


