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-------------------------------------- MANDATO 2021-2025  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 31ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2022-12-21 NO PALÁCIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---- PAULO RUI LUÍS AMADO -----------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

esteve presente a Sra. Fernanda Maria Cardoso Santos, tendo a Câmara 

deliberado justificar a falta da Sra. Vereadora Anabela de Oliveira Feliciano e 

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

Foi também justificada a falta do Sr. Vereador Bruno Miguel de Oliveira Nunes, 

à presente reunião  --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

dois, dezembro, dezanove, que registava um total de disponibilidades para o 

dia seguinte no montante de seis milhões, setecentos e trinta e três mil, 

oitocentos e doze euro e sessenta e nove cêntimo. --------------------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:  

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

PONTO 1. ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2022.11.09 -------------------------------   

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

PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 795/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA 16ª ALTERAÇÃO 

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

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

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 796/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- NORMATIVO PARA APOIO MUNICIPAL EXCECIONAL E DE  

--------------- EMERGÊNCIA – CHEIAS DE DEZEMBRO DE 2022 ------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 797/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- CESSAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº  

--------------- 2595/000405/391, RELATIVO AOS INVESTIMENTOS “ESCOLA  

--------------- BÁSICA DO INFANTADO – REQUALIFICAÇÃO GERAL DO  

--------------- EDIFÍCIO E LOGRADOURO” E “ESCOLA PORTELA DE SANTA  

--------------- IRIA DE AZÓIA - OBRA” -------------------------------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 798/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR  

--------------- ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES, O AGRUPAMENTO DE  

--------------- ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO E O CENTRO SOCIAL DE  

--------------- SACAVÉM--------------------------------------------------------------------------  
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PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 799/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS COM OS AGRUPAMENTOS  

--------------- DE ESCOLAS E ESCOLA NÃO AGRUPADA DO CONCELHO DE  

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

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 800/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO: - A MINUTA DE  

--------------- CONTRATO; REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTINUADA DE  

--------------- COMBUSTÍVEIS A GRANEL PARA O MUNICÍPIO DE LOURES  

---------------  (PROCº Nº. 57.550/DPC/2022) -----------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 801/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- PROJETO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS  

--------------- À UNISELF – SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E  

--------------- PRIVADOS, S.A., NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 104/2020,  

--------------- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO; - A NOTIFICAÇÃO PARA  

--------------- EFEITOS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA -----------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 802/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- TRABALHOS COMPLEMENTARES E A RESPETIVA ORDEM  

--------------- DE EXECUÇÃO; - A DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA  

--------------- CÂMARA DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR EVENTUAIS  

--------------- PRONÚNCIAS, A ADJUDICAÇÃO DOS TRABALHOS  

--------------- COMPLEMENTARES, A APROVAÇÃO DA MINUTA DO  

--------------- CONTRATO E APRECIAÇÃO DE EVENTUAIS RECLAMAÇÕES;   

--------------- REFERENTE À EMPREITADA “PALÁCIO DE VALFLORES -  

--------------- CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL, RESTAURO E PROTEÇÃO  

--------------- DE ELEMENTOS ARQUITETÓNICOS – 2.ª E 3.ª FASES DA  

--------------- OBRA” (PROCº 1305-E/DOM) -----------------------------------------------  
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PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 803/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- AUTORIZAR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS  

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

--------------- DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS A DELIBERAR  

--------------- SOBRE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO  CENTRO  

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

---------------  (CCDML) ----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 804/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- RATIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE  

--------------- ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS  

--------------- DE ÀGUAS E RESIDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E  

--------------- ODIVELAS (SIMAR), DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022,  

--------------- CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 411/2022, REFERENTE: - À  

--------------- REALIZAÇÃO DA DESPESA; - A DESIGNAÇÃO DO GESTOR  

--------------- DO CONTRATO; NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO  ACORDO- 

--------------- QUADRO (AQ-ELE) PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA  

--------------- ELÉTRICA NAS TIPOLOGIAS BTE E MT --------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 805/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES  

--------------- HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO  

--------------- CONCELHO DE LOURES -----------------------------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 806/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES NO  

--------------- ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO  

--------------- ASSOCIATIVISMO --------------------------------------------------------------  
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PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 807/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES  

--------------- CONCELHIAS PELA SUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO  

--------------- DA FESTA DO VINHO E DAS VINDIMAS, EM 2022 ------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 808/2022- SUBSCRITA 

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

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

--------------- AMIZADE À ASSOCIAÇÃO JANELA VENCEDORA -------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 809/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- AMIZADE À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CORFEBOL --------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 810/2022- SUBSCRITA  

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

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

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

--------------- HUMBERTO DELGADO AO CLUBE DE KARATÉ DE LOURES ---  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 811/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO  

--------------- DE LOURES E A FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO SATURNINO  

--------------- DE FANHÕES --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 812/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- 2 (DOIS) LIVROS PARA INTEGRAREM O ACERVO  
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--------------- BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA DA ACADEMIA DOS  

--------------- SABERES - POLO DE SACAVÉM ----------------------------------------------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 813/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- RELATÓRIO FINAL E INERENTE ADJUDICAÇÃO: - A MINUTA  

--------------- DE CONTRATO; AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE  

---------------  “ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO CONJUNTO  

--------------- HABITACIONAL DO GALEÃO” (PROCº N.º 56857/DCA/2022) ------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 814/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 7 (SETE) LUGARES DE  

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

--------------- DO PDM E DO RMEU (PROC.º. Nº 72.505/URB_L_E –  

--------------- IMOJANELA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.) ---------------  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 815/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 5 (CINCO) LUGARES DE  

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

--------------- DO PDM E DO RMEU (PROC.º. Nº 71.137/URB_L_E/2021 –  

--------------- JÚLIO DA CONCEIÇÃO COELHO - RESTAURANTE A HORTA) --  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 816/2022- SUBSCRITA  

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

--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 7 (SETE) LUGARES DE  

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

--------------- DO PDM E DO RMEU (PROC.º. Nº 72.220/URB_L_E – MÉTODO  

--------------- AVULSO, UNIPESSOAL, LDA) --------------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 817/2022- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR: - A  
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--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 18 (DEZOITO) LUGARES DE  

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

--------------- DO PDM E DO RMEU: - A PRESTAÇÃO DE COMPENSAÇÃO  

--------------- EM ESPÉCIE PELA NÃO CEDÊNCIA DAS ÁREAS DE  

--------------- ESPAÇOS VERDES E EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO  

--------------- COLETIVA (PROC.º Nº 68.618/URB_L_E/ – IMOCONTORNOS –  

--------------- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.) -------------------------------------  

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 818/2022- SUBSCRITA  

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

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

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES, A FACULDADE DE CIÊNCIAS  

--------------- SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA E  

--------------- A IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE  

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

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

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, chegou à 

mesa um Voto de Saudação apresentado pelo Partido Socialista, intitulado 

“Pela cooperação e combate às cheias de 7 e 13 de dezembro de 2022”, pelo 

que passo a palavra à senhora Vice-Presidente para o apresentar.  ----------------  

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

 PONTO DOIS - PELA SRA. VICE-PRESIDENTE FOI APRESENTADO UM 

VOTO DE SAUDAÇÃO, SUBSCRITO PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, 

SRA. VICE-PRESIDENTE, SRA. VEREADORA E SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA, SUBORDINADO AO TEMA “PELA COOPERAÇÃO E 

COMBATE ÀS CHEIAS DE 7 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022”, AO QUAL FOI 

ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA 819/2022  -----------------------------------  
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  ------------------------------------ “VOTO DE SAUDAÇÃO  ------------------------------------  

 PELA COOPERAÇÃO E COMBATE ÀS CHEIAS DE 7 E 13 DE DEZEMBRO 

DE 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O distrito de Lisboa foi assolado nos últimos dias por fenómenos 

meteorológicos extremos, que se traduziram em valores diários de precipitação 

por metro quadrado de território que atingiram níveis históricos. ---------------------  

O concelho de Loures foi particularmente afetado pelas chuvas fortes e 

persistentes que se abateram sobre o território, entre os dias 7 e 13 de 

dezembro de 2022, provocando cheias em diversas zonas do concelho, 

causando inundações em habitações que obrigaram à evacuação das famílias, 

de estabelecimentos comerciais e de empresas que causaram a perda de 

produtos, de maquinaria e à interrupção das suas atividades. ------------------------  

Também os edifícios, espaços, equipamentos, bens e materiais do município 

não foram poupados às intempéries causando prejuízos avultados e a 

degradação de instalações, equipamentos e materiais. ---------------------------------  

O elevado volume e a força das águas levaram à interdição de diversas 

estradas e artérias do concelho, bem como a derrocadas, queda de arvores, de 

taludes, muros, deslizamento de terras, entre outros estragos graves onde a 

realidade superou a pior ficção. ----------------------------------------------------------------  

O drama e os momentos de aflição e risco que muitas pessoas viveram nestes 

dias nunca será apagado pelo tempo.--------------------------------------------------------  

Todavia, face à dimensão e gravidade da situação e dos momentos de drama 

vividos, as consequências poderiam ter sido devastadoras não fosse a forma 

célere, eficaz e adequada das decisões tomadas a cada momento por parte da 

hierarquia municipal, desde logo a ativação do Plano Municipal de Emergência 

e Proteção Civil, bem como a estreita articulação e cooperação entre as 

diferentes entidades e agentes, onde ficaram evidentes a competência, 

esforço, dedicação e sentido de missão que todos os intervenientes 

demonstraram, quer no socorro e salvaguardar das pessoas, quer ao nível do 

apoio às famílias mais afetadas, garantindo-lhes condições de segurança, 

acolhimento e acesso aos bens essenciais para superar as dificuldades 

imediatas. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como disse William Shakespeare: “A adversidade põe à prova os espíritos”. E, 

os momentos de enorme adversidade vividos entre os dias 7 e 13 de dezembro 

serviram para revelar as fortes relações de cooperação e o espírito de missão 

de todos aqueles que contribuíram e lutaram para salvaguardar a vida das 

pessoas e dos seus bens, superar as adversidades e restabelecer a 

normalidade das famílias e permitir que o tecido económico e empresarial do 

concelho de Loures possa reatar as suas atividades económicas e produtivas. -  

Além de um agradecimento particular aos dirigentes e trabalhadores do 

Município de Loures, SIMAR, juntas de freguesia, forças de segurança e 

corpos de bombeiros é igualmente devida uma palavra de agradecimento ao 

XXIII Governo Constitucional que, desde a primeira hora, acompanhou a 

situação e manifestou o seu apoio e disponibilidade para que pudéssemos 

responder aos desafios e superar as dificuldades. Aliás, esse apoio e 

disponibilidade foram reiteradas pelo Governo da República, através da Exma. 

Senhora Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, aquando da sua 

visita ao nosso concelho no passado dia 14 de dezembro. ----------------------------  

Pelos motivos expostos, o Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores do 

Partido Socialista, reunidos na 31ª reunião ordinária 2021 – 2025, realizada a 

21 de dezembro de 2022, propõem que a Câmara Municipal de Loures delibere 

o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Manifestar o mais sincero reconhecimento e sentido gratidão às entidades, 

organizações e a todos os operacionais, agentes e profissionais pelo 

exemplo de esforço, competência e dedicação empregues e demonstrados 

nas operações e intervenções realizadas entre os dias 7 e 13 de dezembro 

de 2022 no Concelho de Loures, designadamente:  ----------------------------------  

• Associações Humanitárias e Corporações dos Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Loures; ---------------------------------------------------------------------  

• Câmara Municipal de Loures; ----------------------------------------------------------  

• Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 

Odivelas (SIMAR); ------------------------------------------------------------------------  

• Juntas de Freguesia do Concelho de Loures; -------------------------------------  

• Forças de Segurança; -------------------------------------------------------------------  

• Forças Armadas, designadamente Força Aérea e Exército Português; ----  
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• Autoridade Nacional de Proteção Civil; ---------------------------------------------  

• Primeiro-Ministro do XXIII Governo Constitucional; ------------------------------  

• Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. --------------------------------  

2.  Enviar o presente Voto de Saudação às entidades e organizações 

mencionadas no ponto anterior. (…)” -----------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO TRÊS - PELO SR. VEREADOR PAULO RUI AMADO FOI 

APRESENTADO UM VOTO DE AGRADECIMENTO, SUBSCRITO PELA SRA. 

VEREADORA E SRS. VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA, AO QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 820/2022   

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

 -------------------------------------- “AGRADECIMENTO  --------------------------------------  

Tendo em conta que esta é a primeira reunião de Câmara após o dia 7 de 

dezembro, dia, a partir do qual as condições climatéricas extremas resultaram 

em avultados prejuízos para as populações do concelho de Loures.----------------  

Os vereadores da CDU querem aqui expressar e transmitir a nossa 

solidariedade, em especial com os comerciantes, empresários e as famílias 

que mais diretamente se viram afetadas pelo efeito destruidor das inundações, 

dos aluimentos e colapso de estruturas e desabamentos resultantes das 

condições atmosféricas extremas.  ------------------------------------------------------------  

Saudar e reconhecer o empenho dos trabalhadores da Câmara Municipal de 

Loures, dos SIMAR, das Juntas de Freguesia, dos eleitos autárquicos, dos 

agentes de Proteção Civil, Forças de Segurança, Bombeiros, Forças 

Militarizadas e populares que neste momento tão difícil tiveram um papel 

determinante no socorro e apoio às populações e que afincadamente 

continuam a trabalhar para minimizar os impactos, repor a circulação e a 

normalidade.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, os 

Vereadores do Partido Social Democrata também estão solidários e querem 

manifestar o seu apoio a todos os lesados desta tragédia que aconteceu no 

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

Estivemos afincadamente a ajudar todas e todos aqueles que precisavam 

nestes dias e queremos manifestar, também, a intenção de nos juntarmos a 

este Voto de Saudação que o Partido Socialista e a Coligação Democrática 

Unitária acabaram de apresentar porque, nestas circunstâncias, nunca deve 

haver aproveitamento político. Devemos estar sempre todos juntos para 

resolver o problema das pessoas, das empresas e dos nossos empresários.  ---  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, os 

Vereadores da Coligação Democrática Unitária têm algumas questões para 

colocar relacionadas com as cheias que merecem algum destaque, e outras 

relacionadas com outras situações, que queremos colocar em Período de 

Antes da Ordem do Dia. Mas estamos disponíveis para colocar as questões 

das cheias no ponto três da Ordem do Dia, que é o ponto mais indicado. No 

entanto, se o senhor Presidente entender que deve ser tudo discutido em 

Período de Antes da Ordem do Dia, penso que devíamos ter um pouco mais de 

tempo para o poder fazer. -----------------------------------------------------------------------  

Gostaríamos também de propor ao senhor Presidente que o ponto três da 

Ordem do Dia pudesse ser discutido e votado no final, tendo em conta que foi 

distribuído só ontem à noite, já depois das oito horas.  ----------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, quando entrarmos 

na Ordem do Dia faremos essa alteração.  -------------------------------------------------  

Relativamente à questão das cheias, foi apresentado um Voto de Saudação e 

um Voto de Agradecimento que vamos votar, mas as questões de pormenor 

poderão ser colocadas aquando da discussão do ponto três da Ordem do Dia. -    
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Quero agradecer, também, porque participei de perto em todas as operações, 

nomeadamente, a todos os senhores Vereadores, à senhora Vice-Presidente 

da Câmara e a todos vós, pela incansável dedicação que tiveram durante estes 

dias. Estendo este agradecimento a todas as entidades que deram de si o 

melhor, para que hoje tenhamos um concelho com alguma normalidade, que se 

deve, acima de tudo, ao empenhamento dos nossos bombeiros, das Juntas de 

Freguesia, SIMAR, trabalhadores da Câmara, Forças Armadas, Força Aérea e 

Exercito e a um conjunto de entidades que foram imprescindíveis para que se 

conseguisse, no mais curto espaço de tempo, regressar àquilo que é o desejo 

de todos, que é a normalidade, tendo em conta a catástrofe que assolou o 

nosso concelho. Portanto, agradeço a todos o empenhamento, que presenciei 

de perto. É uma dívida de gratidão que ficará para sempre.  --------------------------  

Assim, por sugestão do senhor Vereados Gonçalo Caroço vamos entrar em 

outros assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia, e retomamos o assunto 

das cheias aquando da discussão do ponto da Ordem do Dia.  ----------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

agradecer as respostas que chegaram ontem, em relação à Gesloures, que 

vamos analisar.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a monitorização da estratégia local de habitação, compreendo que 

foram, de facto, dias difíceis, mas relembro o pedido que já apresentámos em 

reunião de Câmara, porque é importante os Vereadores conhecerem o 

desenrolar dos trabalhos nesta área, pelo que reitero esse pedido.  ----------------  

Senhor Presidente, sobre a vacinação da gripe dos trabalhadores da Câmara 

gostaríamos de saber se está prevista, quantos trabalhadores estão incluídos 

nessa vacinação e se já teve início.  ----------------------------------------------------------  

Uma outra questão está relacionada com as escolas, tendo em conta o 

despacho de tolerância de ponto dos trabalhadores do Município para dias 

vinte e três e trinta, e dias vinte e seis, ou dois de janeiro, há parceiros que 

estão a colocar questões sobre o funcionamento das cozinhas nos dias vinte e 

três e dia trinta, uma vez que os ATL’s estão a funcionar e é acompanhado 

pelas refeições. Portanto, se não houver refeições o ATL não pode funcionar. 

Há entidades que estão a colocar esta questão, pelo que sei não terão tido 
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ainda uma resposta, mas é importante para os pais saberem se há ATL. Como 

o primeiro dia é já na sexta-feira, questiono se já existe alguma decisão sobre 

esta matéria.   ---------------------------------------------------------------------------------------   

Por último, é com algum desagrado que informo esta Câmara que a proposta 

do Partido Comunista Português na Assembleia da República para isentar do 

IVA as instituições particulares de solidariedade social, assunto que foi aqui 

falado há um mês atrás numa reunião onde tivemos a participação dessas 

instituições, foi reprovada com os votos contra do Partido Socialista. Nessa 

reunião de Câmara foi informado pela senhora Vice-Presidente que iria ser 

apresenta uma proposta do Partido Socialista na Assembleia da República, 

pelo senhor Deputado Ricardo Lima, para isentar essas instituições do 

pagamento de IVA. Portanto, gostávamos de saber se existe alguma 

informação, no sentido de perceber se a proposta foi apresentada, se foi 

votada e se as instituições vão ficar isentas de IVA, porque isso é importante. 

Como a senhora Vice-Presidente deu aqui na reunião de Câmara essa 

informação, com certeza poderá ter alguma informação sobre o desfecho 

dessa proposta na Assembleia da República.  ---------------------------------------------        

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

A VEREADORA, SENHORA FERNANDA SANTOS: Senhor Presidente, trago a 

esta Câmara duas questões diferentes: a primeira é uma saudação 

acompanhada de uma questão relativa aos processos de desagregação de três 

Uniões de Freguesia deste concelho. Saudamos desde já os órgãos 

autárquicos que permitiram que esse processo avançasse e fosse aprovado, 

quer por unanimidade nalguns casos, quer por maioria noutros. Ontem a 

Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São 

João da Talha e Bobadela aprovou este processo, na semana anterior a União 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e, anteriormente, a União de 

Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas. Saudamos estas duas 

últimas, cujos processos sabemos que se encontram na Assembleia Municipal, 

ou que estarão a dar entrada.  -----------------------------------------------------------------  

Temos informação que o processo de desagregação das Freguesias de Santo 

António dos Cavaleiros e Frielas já terá dado entrada na Câmara Municipal 

para o seu competente parecer e questiono se o senhor Presidente e o 
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Executivo Municipal pretendem marcar uma reunião extraordinária para 

discussão deste assunto, uma vez que o prazo para resposta se aproxima, ou 

se a Câmara Municipal não emitirá parecer e, sendo assim, será um parecer 

favorável tácito. Esta situação será em relação às Freguesias de Santo António 

dos Cavaleiros e Frielas, dado que um dos outros processos ainda está para 

despacho da senhora Presidente da Assembleia Municipal e o outro, o que foi 

aprovado ontem, dará entrada nos próximos dias.  ---------------------------------------  

A outra questão diz respeito à Via T7 que está a ser construída em Camarate. 

Esta via tem tido várias vicissitudes na sua construção. Vimos com grande 

agrado o início da sua construção no mandato anterior, mas parece um “carro” 

com problemas de funcionamento. Ou seja, umas vezes a obra está a avançar, 

outras vezes não, e tem tido mais paragens do que avanços. O problema é que 

já há vários meses que o término desta via, na variante de ligação a Sacavém 

e ao Campo do Rio, provoca problemas de circulação no Bairro Santiago que 

fazem com que a população, há vários meses, não tenha acesso aos 

transportes públicos dentro do bairro. --------------------------------------------------------   

Este é um problema muito sentido e grave, dado que existe um número 

considerável de idosos que se viram impedidos de ter um acesso mais fácil aos 

transportes públicos, tendo de se deslocar algumas centenas de metros para 

poderem apanhar um transporte que os leve, por exemplo, ao Centro de 

Saúde, ou até para tratar de qualquer outro assunto, seja de trabalho, de lazer, 

ou de outro.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaríamos de questionar o senhor Presidente sobre o que se passa com a 

Via T7, por que motivo é que está parada, e reiterar que a Câmara Municipal 

tome as medidas urgentes e necessárias para que a circulação neste bairro 

seja feita e, sobretudo, que os transportes públicos possam circular e servir 

devidamente a população. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

conhecimento, através de visitas que fizemos ao Centro de Saúde de Santa Iria 

da Azóia, que existem alguns problemas e algumas deficiências de construção 

que trazem problemas de utilização de alguns espaços, tendo em conta 

algumas infiltrações e outras anomalias que advêm da empreitada. Assim, 
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questionamos se têm conhecimento destas questões e se já foram transmitidas 

ao empreiteiro, para a correção dessas anomalias, para que o Centro de Saúde 

funcione na sua plenitude.  ----------------------------------------------------------------------  

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

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

da estratégia local de habitação estamos a preparar toda a informação para, 

com maior pormenor, a poder facultar e monitorizar este assunto. Estas duas 

semanas, como o senhor Vereador compreenderá, foram semanas bastante 

atípicas para estas áreas de trabalho, em que grande parte dos recursos 

humanos convergiram para esta situação anómala que vivemos no nosso 

concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao processo de vacinação da gripe dos trabalhadores da Câmara 

Municipal, ele está a decorrer até ao final do mês de janeiro. Tem como 

destinatários os grupos de trabalhadores habituais, não houve qualquer 

alteração ao processo de vacinação dos trabalhadores.  -------------------------------  

Relativamente à questão do IVA das instituições particulares de solidariedade 

social espero, ainda no decurso do Período de Antes da Ordem do Dia, poder 

ter alguma informação para lhe prestar. Esta era uma pretensão que esta 

Câmara tinha e, não tendo sido aprovada, é algo que lamentamos.  ----------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente a outras questões que 

foram colocadas, nomeadamente a que está relacionada com a Via T7 e com 

os constrangimentos que está a causar ao nível dos transportes públicos no 

Bairro Santiago, mas não só, dizer que houve uma alteração do traçado que 

teve de ser acordado. Tinha ideia que a intervenção era somenos importante e 

que havia um entendimento com a transportadora para fazer esse mesmo 

transporte, mas, posteriormente, verifiquei que não estava a ser feito. Assim, 

peço à senhora Diretora do Departamento de Obras Municipais que possa 

prestar uma maior explicação sobre esta matéria, porque, de facto, a situação é 

grave para toda aquela população.  -----------------------------------------------------------  

Relativamente à questão colocada pelo senhor Vereador Gonçalo Caroço 

sobre as escolas e do ATL, nos dias de tolerância de ponto, a informação que 

tenho é que está tudo articulado e que esse serviço vai ser assegurado entre a 
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UNISELF e os vários Agrupamentos de Escolas. Os parceiros, quer as 

Associações de Pais, quer as IPSS’s, estão a informar os pais do 

funcionamento nesses dias, não havendo interrupção do serviço de ATL.  -------  

Quanto à questão colocada pela senhora Vereadora Fernanda Santos sobre 

aos pareceres das Assembleias de Freguesia, relativamente à reorganização 

das Freguesias, informo que recebi o parecer da União de Freguesias de Santo 

António dos Cavaleiros e Frielas, que remeti para o Gabinete Jurídico da 

Câmara Municipal para proceder à sua análise. Estão aqui presentes os 

juristas que têm este processo na sua posse e, se estiverem em condições, 

poderão prestar informação sobre este assunto. É importante que a Dra. 

Renata possa aqui explicar essa matéria, porque há freguesias que têm um 

procedimento diferente de outras.  ------------------------------------------------------------  

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

A JURISTA, RENATA GUILHERME: Senhor Presidente, este processo foi-nos 

remetido e está a ser analisado neste momento. A Câmara Municipal tem 

quinze dias úteis para se pronunciar, estamos no decurso desse prazo e, 

seguidamente, será remetido à Assembleia Municipal. Salvo melhor opinião, 

não é obrigatório o agendamento de uma Assembleia Municipal para a sua 

apreciação. Portanto, ele será submetido a deliberação em Assembleia 

Municipal, mas o único prazo que está estabelecido na Lei é, efetivamente, os 

quinze dias para a Câmara emitir parecer.  -------------------------------------------------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: A dúvida é a seguinte: depois dessa 

análise tem de ser remetido à Câmara para deliberarmos e, posteriormente, é 

submetido à Assembleia Municipal. Então, primeiro temos de deliberar o 

assunto em Câmara para depois o submeter à Assembleia Municipal que é um 

órgão autónomo. Qual é o prazo para ser remetido à apreciação da Câmara? --  

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

A JURISTA, RENATA GUILHERME: Senhor Presidente, a Câmara Municipal 

tem um prazo de quinze dias úteis para se pronunciar.  --------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA FERNANDA SANTOS: Senhor Presidente, a 

questão é que a Lei fala em quinze dias e não em quinze dias úteis. Portanto, a 
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nossa interpretação é diferente. Mas a questão que colocamos é se o Senhor 

Presidente pretende marcar uma reunião de Câmara Extraordinária para 

discussão desta matéria e quando, tendo em atenção que o prazo estará a 

terminar, pelo menos em relação ao processo de Santo António dos Cavaleiros 

e Frielas, porque os outros ainda não deram entrada na Câmara.  ------------------  

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

 O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente a este processo em 

concreto quando é que o prazo termina?  ---------------------------------------------------  

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

A JURISTA, RENATA GUILHERME: Senhor Presidente, vou verificar, não 

tenho aqui esse dado.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Concordo com a senhora Vereadora 

Fernanda Santos, porque se não pudermos deliberar numa reunião de Câmara 

Ordinária, teremos de marcar uma reunião Extraordinária, porque a Câmara 

não pode, em situação alguma, deferir este assunto de forma tácita. Penso que 

isso é um erro. O assunto tem de ser apreciado, e os partidos que têm assento 

nesta Câmara têm de ter oportunidade para se pronunciar. Por isso não pode 

ocorrer, em circunstância alguma, a ausência da possibilidade da Câmara se 

poder pronunciar relativamente a esta matéria.  -------------------------------------------  

Portanto, respondendo em concreto à senhora Vereadora, se houver 

necessidade faremos uma reunião Extraordinária, porque não pode ocorrer o 

deferimento tácito de maneira nenhuma.  ---------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, de facto, 

não sendo possível reunir nos quinze dias após a receção do parecer e a lei 

fala em quinze dias não em quinze dias úteis, o prazo terminará na semana a 

seguir ao Natal, não havendo esse pronunciamento existe o pronunciamento 

positivo tácito. É isso que está previsto. Por isso é que colocámos a questão 

com esta urgência, mas gostaríamos de perceber se é este o entendimento.  ---  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, acabei de dizer 

que na minha opinião não deve existir deferimento tácito.  -----------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Certo senhor Presidente, mas 

o que questiono é que não havendo resposta em quinze dias, ou em quinze 

dias úteis, que existe um deferimento tácito. Estamos de acordo com isto? ------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, peço aos serviços 

que tenham em atenção que a Câmara tem de ter oportunidade para se 

pronunciar. Por isso é importante, ainda no decorrer desta reunião de Câmara, 

saber em concreto quando é que o prazo termina para podermos agendar uma 

reunião de Câmara para tratar deste assunto.  --------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, de modo a 

clarificar a questão relativamente aos prazos a Lei, no artigo décimo segundo, 

fala em quinze dias úteis e não quinze dias seguidos.  ----------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: A Dra. Renata, durante esta reunião 

de Câmara irá informar qual o prazo em que temos de responder, de forma a 

podermos agilizar o agendamento de uma reunião de Câmara para podermos 

pronunciar-nos sobre este ponto.  -------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores é uma opinião minha, penso que é o entendimento de 

todos e gostava de vos ouvir. Mas é um erro a Câmara não se pronunciar neste 

e nos outros processos. Penso que partilhamos todos esta posição da Câmara 

em não utilizar o instrumento do deferimento tácito.  ------------------------------------  

Aguardamos, então, a informação sobre o final do prazo para nos 

pronunciarmos sobre a emissão do parecer.  ----------------------------------------------  

Peço agora à senhora Diretora do Departamento de Obras Municipais para dar 

uma explicação mais pormenorizada sobre a questão do Centro de Saúde de 

Santa Iria de Azóia e da Via T7.  ---------------------------------------------------------------   

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

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENGENHEIRA 

ANA LUÍSA FERREIRA: Senhor Presidente, relativamente à Via T7, dou nota 

que a solução de projeto tinha divergências de raios de concordância de 

inserção na via. Portanto, teve que ser reformulado e a obra teve de parar à 

espera que houvesse essa retificação das peças desenhadas.  ----------------------  
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Os trabalhos foram retomados no início de dezembro, mas, entretanto, com as 

fortes chuvadas houve arrastamento das bases e sub-bases e temos de refazer 

aquilo que já tínhamos feito e que ficou destruído.  --------------------------------------  

Sobre o Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia, dou nota que não tinha esta 

informação, tomo boa nota dela e vamos estabelecer contatos com o 

empreiteiro no sentido de acionar os mecanismos da garantia.  ----------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA FERNANDA SANTOS: Senhor Presidente, qual é 

o prazo que se prevê, neste momento, para a retoma da normalidade da 

circulação no final da Rua da Liberdade, no Bairro de Santiago, que permita a 

circulação dos transportes públicos dentro do Bairro? É uma situação que, com 

a paragem da obra, já se arrasta há vários meses, em que as pessoas não têm 

transportes públicos, uma carreira que existe há várias dezenas de anos. Não é 

uma carreira nova. Portanto, é um problema grave aquele o que se está ali a 

passar, em termos de circulação e de mobilidade para aquela população. 

Questiono, qual o prazo que se prevê para a retoma da circulação no bairro?  --   

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

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENGENHEIRA 

ANA LUÍSA FERREIRA: A programação que temos, e é nossa convicção que 

as condições climáticas vão amenizar, é que restabeleceremos a circulação no 

final da primeira semana de janeiro.  ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, agradeço 

as respostas dadas sobre a questão do funcionamento dos refeitórios, mas a 

informação que tenho é que há parceiros que ainda não têm essa informação 

que o senhor Presidente deu agora aqui. Deixo o alerta que não tendo essa 

informação não podem informar os pais. Portanto, se houver situações dessas 

que sejam rapidamente respondidas para que, formalmente, saibam que há 

refeições nesses dias.  ---------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão das vacinas, questiono a senhora Vice-Presidente sobre 

quando é que se iniciou a campanha de vacinas da gripe aos trabalhadores do 

Município.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, a campanha da 

vacinação teve início em novembro, mas houve um reforço de comunicação 

por estes dias que dava nota que o prazo de vacinação decorria até final de 

janeiro.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------  

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

PONTO QUATRO - ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2022.11.09 -------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA ATA FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE -------------------------------------------------------------------------------------  

OS SRS. VEREADORES, GONÇALO FILIPE VINTÉM CAROÇO, VASCO 

ANTÓNIO PINHÃO RAMOS TELES TOUGUINHA E PAULO RUI LUÍS AMADO 

NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO 

PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA.  -------------------------------  

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

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

PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 795/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DA APROVAÇÃO DA 16ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 

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

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

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

A. Foi necessário o ajustamento das dotações das rubricas de pessoal para 

o processamento salarial do mês de dezembro; ---------------------------------  

B. Tal reforço teve de ser efetuado até ao dia 16 do presente mês para 

salvaguardar que o pagamento dos salários mensais, aos colaboradores 

da CMLoures, fosse processado dentro do calendário definido (21 de 

dezembro); ----------------------------------------------------------------------------------  
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C. A intempérie sentida no Concelho causou danos cuja reparação é 

premente e inadiável, na medida em que a sua não realização provoca 

constrangimentos aos munícipes de Loures; --------------------------------------  

D. Foi necessário o reforço das dotações orçamentais referentes aos danos 

mencionados no considerando anterior e que este reforço é condição 

essencial para o desenvolvimento do processo de despesa, 

designadamente o cabimento e o compromisso; ---------------------------------  

E. Só no mês de dezembro, foi possível aceitar a revisão de preços 

extraordinária relativa à obra “Regularização fluvial e controlo de cheias 

da ribeira do Prior Velho (Caneiro) “, já anteriormente reclamada pelo 

empreiteiro e cujo pagamento parcial deverá ser efetuado até ao final do 

presente ano; -------------------------------------------------------------------------------  

F. Foi necessário o ajustamento da dotação orçamental para o 

cumprimento do referido no considerando anterior e assim efetuar-se os 

tramites do respetivo processo de despesa;  --------------------------------------  

G. Foi necessário o ajustamento das dotações inerentes aos investimentos 

municipais incluídos nos empréstimos de MLP devido à calendarização 

prevista para as obras;  -----------------------------------------------------------------  

H. Face à urgência das necessidades não foi possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal de Loures; ---------------------------  

I. Face ao exposto nos parágrafos supra, o reforço/ajustamento das 

respetivas dotações orçamentais, constante da 16.ª Alteração 

Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022-2026, junto 

em anexo, foi por mim aprovado. -----------------------------------------------------  

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

Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n. º75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, que a Câmara Municipal de Loures, 

atendendo à 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 nº54-

A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, ratifique a aprovação da 16.ª 

Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022-2026, 

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta é a 

última alteração orçamental do exercício financeiro e económico de dois mil e 

vinte e dois. Portanto, há um conjunto de acertos, do ponto de vista orçamental, 

que têm de ser realizados, como normalmente se faz em qualquer exercício 

financeiro. Este, em particular, teve a agravante para encontrarmos dotação e 

cobertura orçamental para o Fundo de Emergência Municipal, que vamos 

aprovar nesta reunião de Câmara, no montante de um milhão de euros.  ---------  

Esta alteração orçamental reveste-se dessa particular importância de modo a 

assegurar a respetiva dotação orçamental de um milhão de euros para o Fundo 

de Emergência Municipal e há, depois, outras operações orçamentais para 

finalizarmos e fecharmos o ano financeiro de dois mil e vinte e dois.  --------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, hoje, 

chegados a esta reunião, vamos tomar novamente decisões no sentido de 

adequar o orçamento à realidade concreta.  -----------------------------------------------  

No início, na votação deste orçamento, dissemos claramente que era um 

orçamento que não poderia ser aplicado, que era um orçamento de ficção. Ao 

longo das últimas semanas temos vindo a assistir a ajustes de retirada de 

verbas que estavam contidas no orçamento que não se concretizaram e, 

também, de despesas que não se concretizaram. Hoje isso é particularmente 

evidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Esta minha intervenção, hoje, é porque quando foram apresentados em 

reunião de Câmara os empréstimos bancários para votação e foram incluídos 

no orçamento, questionámos essa decisão, porque não fazia sentido estar a 

incluir no orçamento receita que não iria ter despesa associada. Na altura, 

fomos densamente criticados, em particular pelos senhores Vereadores do 

Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e uma das “pérolas” foi que o 

Sistema de Normalização Contabilística obrigava a que isso fosse colocado no 

empréstimo. Utilizando os seus doutos conhecimentos de finanças, economia e 

gestão foi este um dos argumentos.  ---------------------------------------------------------   
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Ora, chegados aqui, afinal o Sistema de Normalização Contabilística só obriga 

a que os empréstimos estejam no orçamento a trinta e um de agosto, porque 

quando chegamos a vinte e um de dezembro já não obriga, razão pela qual os 

empréstimos estão a ser retirados. Portanto, é a forma evidente e clara de 

adequar o orçamento à realidade, e de poder ter níveis de execução mais 

realistas. Os dezoito milhões de euros dos empréstimos saem da receita, 

deixou de ser obrigatório estarem na receita, ao contrário daquilo que nos 

quiseram fazer crer a trinta e um de agosto alguns Vereadores desta Câmara 

Municipal. Com isto saem do orçamento obras que evidentemente não tiveram 

condições para serem realizadas, como, por exemplo, a reparação do 

empreendimento da Rua Domingos José de Morais. Também foram retiradas 

verbas da escola da Flamenga, do pavilhão da escola João Villaret, da 

reabilitação da Estrada Nacional Oito, de onde foi retirada a verba de mais de 

um milhão e setecentos mil euros, porque, evidentemente, não houve 

condições para iniciar a obra. Assim como a Variante a Loures, que tinha 

inscritos três milhões e setecentos mil euros e foi retirada toda a verba.  ----------  

Com isto quero dizer que tentamos que a nossa intervenção, neste aspeto, seja 

rigorosa, como se veio agora a demonstrar.  -----------------------------------------------    

No entanto, temos uma questão relacionada com a rubrica denominada 

reparações diversas em equipamentos escolares, acordos com Administração 

Central. Ou seja, gostaríamos de saber a que questões se refere esta rubrica 

de cento e cinquenta mil euros. Dos cento e cinquenta mil euros foram gastos 

sessenta e seis mil euros, tendo sobejado oitenta e três mil euros que são 

agora retirados do orçamento. Portanto, gostaríamos de questionar sobre a que 

se refere esta rubrica e o porquê de não ter sido utilizada na sua totalidade.  ----  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Diretora do Departamento 

Financeiro tem resposta para esta questão da retirada dos oitenta e três mil 

euros? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTROLO DE 

GESTÃO, MARIA DO CARMO GRAÇA: Senhor Presidente, o retirar da verba 

tem a ver com o facto dos serviços terem feito a previsão que a mesma não era 
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executada, não era necessária para ser utilizada este ano e será, certamente, 

utilizada para o ano.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Esta verba diz respeito ao acordo 

entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal e foi retirada por 

indicação do Departamento de Educação. É isto?  ---------------------------------------  

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

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTROLO DE 

GESTÃO, MARIA DO CARMO GRAÇA:  Sim senhor Presidente, foi por 

informação do Departamento de Educação.  -----------------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, NUNO GALHARDO: 

Senhor Presidente, relativamente a essa questão não tenho informação neste 

momento, mas posso acrescentar que foram devolvidas ao Departamento 

Financeiro algumas verbas que não foram utilizadas.   ---------------------------------  

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

--- Eram dez horas e vinte e três minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dez horas e quarenta e um minutos.  -  

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

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENGENHEIRA 

ANA LUÍSA FERREIRA:  Senhor Presidente, a rubrica chama-se “Reparações 

diversas em equipamentos escolares, acordo com a Administração Central”. 

Esta rubrica admito que tenha sido mal batizada, mas, na realidade, visa dar 

resposta aos acordos de cooperação técnica para elaboração de projetos em 

escolas EB dois/três. Efetivamente, foram validadas as obras do pavilhão da 

Escola Básica Luís Stau Monteiro, da Escola Maria Veleda, da Escola Gaspar 

Correia e da Escola Mário de Sá Carneiro, em Camarate. São estas quatro 

escolas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Quando contratámos projetos, e eles já estão todos contratados, eles têm um 

faseamento de pagamento em que cada uma das fases dos diferentes 

desenvolvimentos do projeto implicam determinados montantes financeiro. 

Portanto, estamos a libertar a contraparte daquilo que não vai ser consumido 

financeiramente este ano, sendo que no próximo ano temos o remanescente 
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das fases subsequentes dos projetos. Estão concluídas as fases de estudo 

prévio e estamos em fase de projeto base.  ------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, de facto, 

a rubrica com esta designação leva a enganos. Mas gostaria de perceber se 

quando se fala do projeto da Escola Mário de Sá Carneiro se está a falar do 

novo pavilhão, ou da requalificação do restante parque escolar.  --------------------  

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

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENGENHEIRA 

ANA LUÍSA FERREIRA:  Senhor Presidente, está a falar-se dos dois, porque 

temos dois projetos em curso na Escola Mário de Sá Carneiro. Ou seja, do 

novo bloco de aulas que está numa fase mais avançada, e temos um segundo 

projeto que é a requalificação de todos os outros blocos existentes.  ---------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Então, sendo assim, 

questiono de que forma é que a requalificação da Escola Mário de Sá Carneiro 

está a ser tratada com o Ministério da Educação, porque a informação que 

havia é que tinham sido consideradas apenas duas escolas prioritárias. Ou 

seja, a escola Gaspar Correia e a Escola Maria Veleda. A informação que nos 

é dada hoje é que estão a ser tratados projetos para outras escolas, e bem, 

independentemente do acordo existente. Portanto, gostaria de saber se existe 

alguma perspetiva para a Escola Mário de Sá Carneiro ser incluída, também, 

nestas escolas prioritárias, tendo em conta a situação que conhecemos.  --------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, acompanhei a 

reunião com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e posso informar 

que há a intenção do Ministério, foi proposto nessa reunião, que em vez de 

andarmos com paliativos em relação ao bloco e posteriormente com vários 

projetos para a requalificação, fazermos um projeto único para uma escola 

nova.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na primeira semana de janeiro vou conversar com o senhor Secretário de 

Estado da Educação e há a intenção do Governo em incluir esta escola no lote 

das escolas prioritárias, havendo o compromisso da Câmara que, se assim for, 
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está disponível para comparticipar e financiar, a cem por cento, a construção 

do pavilhão, porque não estava previsto o pavilhão desportivo.  ---------------------  

Portanto, na primeira semana de janeiro terei uma resposta mais exata. Se o 

Governo aceitar que se faça um projeto global para uma escola nova, havendo 

a garantia para se incluir no lote de escolas prioritárias que vão ser alvo de 

comparticipação e de financiamento, quer do Plano de Recuperação e 

Resiliência, quer do Orçamento de Estado, porque o acordo com os Municípios 

diz que o financiamento é a cem por cento, não dizendo qual é a fonte, mas se 

houver essa decisão do Governo estamos na disponibilidade para fazer um 

projeto, ao mesmo tempo, e financiar a construção do pavilhão desportivo. Se a 

decisão não for esta, continuamos com o projeto de remodelação do bloco e 

outro projeto para a requalificação de todos os outros blocos. Mas, dado o 

estado em que a escola se encontra, se houver esta abertura por parte do 

Governo para uma escola nova, era a melhor decisão que podíamos tomar.  ----           

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ----------------------  

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

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

O senhor Presidente da Camara propôs que a apreciação das 
Propostas constantes da Ordem do Dia fosse alterada, o que 
mereceu a concordância da Câmara, passando a ser a seguinte: ----- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 797/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A CESSAÇÃO DO CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO Nº 2595/000405/391, RELATIVO AOS INVESTIMENTOS 

“ESCOLA BÁSICA DO INFANTADO – REQUALIFICAÇÃO GERAL DO 
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EDIFÍCIO E LOGRADOURO” E “ESCOLA PORTELA DE SANTA IRIA DE 

AZÓIA - OBRA”  

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

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

A. Na 16.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada 

em 21 de dezembro de 2020, sob proposta da Câmara Municipal de 

Loures aprovada na 76.ª reunião ordinária de 2 de dezembro de 2020, 

foi autorizado, nos termos do n.º2 do artigo 51.º da Lei n.º73/2013, de 3 

de setembro, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e 

entidades intermunicipais, que os investimentos “Escola Básica do 

Infantado – Requalificação Geral do edifício e logradouro” e “Escola 

Básica n.º5 de Camarate – obra” fossem financiados por um empréstimo 

de médio e longo prazo, até ao montante de 6.500.000,00€ (seis milhões 

e quinhentos mil euros),  correspondendo 4.000.000,00€ (quatro milhões 

de euros) ao primeiro investimento e 2.500.000,00€ (dois milhões e 

quinhentos mil euros) ao segundo, enquadrado dentro dos limites da 

dívida total do Município; ----------------------------------------------------------------  

B. Na 5.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, 

realizada em 11 de fevereiro 2021, sob proposta da Câmara Municipal 

de Loures aprovada na 80.ª reunião ordinária deste mesmo órgão 

municipal, realizada em 27 de janeiro de 2021, foi autorizada a 

adjudicação da contratação do empréstimo de médio e longo prazo 

supra identificado à Caixa Geral de Depósitos, S.A.; ---------------------------  

C. A adjudicação supramencionada originou a celebração do contrato de 

empréstimo com a referência 2595/000405/391, entre o Município de 

Loures e a Caixa Geral de Depósitos, S.A., que obteve o visto do 

Tribunal de Contas na sua sessão diária de 12 de julho de 2021 e data 

de perfeição de 4 de agosto do mesmo ano; --------------------------------------  

D. Na 4.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, 

realizada em 24 de março de 2022, sob proposta da Câmara Municipal 

de Loures aprovada na sua 12.ª reunião ordinária, realizada em 16 de 

março de 2022, foi autorizada a permuta do investimento “Escola Básica 

n.º 5 de Camarate - obra”, no valor de 2.500.000,00€ (dois milhões e 
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quinhentos mil euros), pelo respeitante à “Escola Portela de Santa Iria 

de Azóia – obra” no mesmo montante; ----------------------------------------------  

E. A alteração suprarreferida consubstanciou-se na modificação da 

cláusula terceira “Finalidade” do contrato de empréstimo já celebrado 

entre as partes e identificado nos considerandos anteriores. Modificação, 

esta, que se traduziu numa adenda ao citado contrato, que mereceu o 

visto do Tribunal de Conta na sua sessão diária realizada em 18 de 

agosto de 2022; ---------------------------------------------------------------------------  

F. De acordo com a cláusula quarta do contrato de empréstimo aqui em 

causa, o seu prazo global é de 168 meses a contar da data de perfeição 

do mesmo. Sendo, nos termos da cláusula 4.1., o período de utilização 

(período durante o qual os fundos são postos  

à disposição do Município vencendo-se apenas juros) os primeiros 24 

meses do prazo global, devendo, contudo, em cumprimento do 

estipulado no n.º 10 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

setembro, a primeira amortização de capital ocorrer de forma a que não 

seja excedido o prazo máximo de utilização/carência; -------------------------  

G. Até ao presente, ainda não foi realizado qualquer pedido de utilização de 

fundos no âmbito deste empréstimo; ------------------------------------------------  

H. O estado de maturidade dos dois investimentos a financiar pelo contrato 

de empréstimo aqui versado - Escola Básica do Infantado – 

Requalificação Geral do edifício e logradouro” e “Escola Portela de 

Santa Iria de Azóia – obra” - não é conducente com a manutenção do 

empréstimo contratualizado; -----------------------------------------------------------  

I. Ambos os investimentos estão em fase de elaboração do projeto base, 

não sendo expectável a conclusão dos projetos de execução, com os 

respetivos pareceres das entidades licenciadoras, em tempo útil que 

permita efetuar a contratação das obras e a sua execução no prazo 

ainda disponível para a utilização do empréstimo; -------------------------------  

J. A Caixa Geral de Depósitos, S.A. não se opõe à não manutenção do 

empréstimo referenciado na presente proposta de deliberação. Nada 

sendo devido a nenhuma das partes contratantes. ------------------------------  

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



 

                                                                                                                                            

29/92 

 

 

                                                                                                                                      31ª Reunião Ordinária - 2022-12-21 

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos termos da alínea ccc) do n.º1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, que aprova o 

regime jurídico das autarquias locais, entre outros, conjugada com a alínea f) 

do artigo 25.º daquele mesmo Anexo e com o artigo 49.º da Lei n.º73/2013, de 

03 de setembro, supra melhor identificada, submeter a deliberação da 

Assembleia Municipal de Loures, a cessação do contrato de empréstimo com a 

referência 2595/000405/391, no montante global de 6.500.000,00€ (seis 

milhões e quinhentos mil euros), com a finalidade de financiamento dos 

investimentos “Escola Básica do Infantado – Requalificação Geral do edifício e 

logradouro”, no montante de 4.000.000,00€ (quatro milhões de euros), e 

“Escola Portela de Santa Iria de Azóia – obra”, no montante de 2.500.000,00€ 

(dois milhões e quinhentos mil euros), e com um prazo global de 168 meses, 

junto em anexo; bem como, a sua comunicação à Caixa Geral de Depósitos, 

S.A.(…)”  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, este assunto 

já foi falado em anteriores reuniões de Câmara. A escola da Portela da Azóia 

foi incluída no empréstimo da escola Número Cinco de Camarate, que por 

razões das comunidades desfavorecidas tinha de ser alocado a duas Uniões 

de Freguesia. Neste caso em concreto alocámos à União das Freguesias de 

Camarate, Unhos e Apelação, a escola Número Cinco de Camarate que tinha 

empréstimo e foi incluída no financiamento das comunidades desfavorecidas, e 

tomámos a decisão em reunião de Câmara de a substituir pela escola da 

Portela da Azóia.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 Ora, tendo em conta o projeto da escola da Portela da Azóia, tendo em conta 

que o contrato estava feito para a escola Número Cinco de Camarate. e tendo 

em conta que não o vamos conseguir fazer em dois anos, por uma questão de 

precaução, a proposta que faço é de cessação do mesmo. No entanto, durante 

o primeiro trimestre do próximo ano irei apresentar a reunião de Câmara o 

empréstimo para a escola da Portela da Azóia, sendo que o projeto está já 

numa fase final e estamos em condições de assegurar o respetivo 
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financiamento, lançar o concurso público e ainda, se possível, em final do 

próximo ano, iniciar a obra desta nova escola da Portela da Azóia.  ----------------  

 A questão da escola Básica do Infantado está relacionada com o risco que 

corremos da não concretização, uma vez que também neste caso são dois 

anos em que este financiamento está assegurado por parte da instituição 

bancária e, sendo assim, proponho a sua cessação. Mas, também neste caso, 

no primeiro trimestre do próximo ano, garantiremos em reunião de Câmara um 

novo empréstimo bancário.  ---------------------------------------------------------------------  

 Relativamente a esta escola o projeto também está em fase final, corre nos 

mesmos tramites que o da escola da Portela da Azóia, para se lançar concurso 

público e tudo indica que, no final do próximo ano, consigamos iniciar a obra. 

Portanto, é uma questão de precaução e de segurança para não perdermos a 

oportunidade destes dois importantes investimentos e do financiamento que 

está assegurado para eles.  ---------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 798/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A MINUTA DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES, O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO E O 

CENTRO SOCIAL DE SACAVÉM  ------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, estabeleceu o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, 

da descentralização administrativa 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 
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anteriormente descentralizadas para os municípios e conferindo-lhes 

também novas competências; ---------------------------------------------------------   

C. A Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto possibilitam os municípios 

constituírem parcerias com outras entidades para assegurarem o 

desenvolvimento e concretização da Componente de Apoio à Família 

(CAF) através da celebração de Acordos de Colaboração e de Protocolos 

de Colaboração. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea u) do nº 1 do 

artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a minuta do Acordo de Colaboração da Componente de Apoio à Família nas 

Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, (EB de Sacavém, EB nº3 de 

Sacavém e EB Bartolomeu Dias), do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, 

para o ano letivo 2022/2023, nos moldes previstos na informação nº 

189/DISE/LS-ACM, datada de 15 de novembro de 2022. (…)”------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 799/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO 

DE PROTOCOLOS COM OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLA 

NÃO AGRUPADA DO CONCELHO DE LOURES ----------------------------------------  

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

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

A. A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece o quadro da transferência 

de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da 

descentralização administrativa e da autonomia do poder local; ------------  

B. O artigo 11.º da Lei supra identificada, que retrata as competências dos 

órgãos municipais em matéria de educação, estipula, na alínea a) do 

seu n.º 2, que compete aos municípios, no que se refere à rede pública 
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de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, incluindo o 

ensino profissional, assegurar as refeições escolares e a gestão dos 

refeitórios escolares; ---------------------------------------------------------------------  

C. O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, concretiza a transferência 

de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da educação, ao abrigo dos artigos 11.º e 

31.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; ------------------------------------------  

D. O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional dotada de 

órgãos próprios de administração e gestão e que o diretor do 

agrupamento de escolas constitui um dos seus órgãos de direção, 

administração e gestão nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, 

financeira e patrimonial; -----------------------------------------------------------------  

E. De acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei supramencionado, as 

competências previstas neste diploma legal são exercidas pela câmara 

municipal, podendo ser delegadas no diretor do agrupamento de escolas 

ou escola não agrupada; ----------------------------------------------------------------  

F. Nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, o 

fornecimento de refeições em refeitórios escolares dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário é gerido 

pelas câmaras municipais; -------------------------------------------------------------  

G. Ao abrigo do preceito legal invocado no considerando supra, o preço das 

refeições a fornecer às crianças e aos alunos nos refeitórios escolares e 

demais regras sobre o respetivo pagamento são fixados por despacho 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da 

educação e das autarquias locais, após consulta à Associação Nacional 

de Municípios Portugueses; ------------------------------------------------------------  

H. O princípio da autonomia financeira das autarquias locais, consagrado 

no artigo 6.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o 

regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 

assenta no poder dos seus órgãos arrecadar, cobrar e dispor das 

receitas que por lei lhes sejam destinadas; ----------------------------------------  

I. Ainda não se encontra implementada, no Município de Loures, a 

plataforma que permite, por um lado, o pagamento das refeições 
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escolares através da utilização dum cartão escolar pré-pago e, por outro, 

a afetação desta receita direta e imediatamente ao Município; --------------  

J. É sentida a necessidade dos Agrupamentos de Escolas e Escola não 

Agrupada do concelho do Loures transferirem as verbas respeitantes às 

vendas das refeições escolares não cobradas diretamente pela Câmara 

Municipal de Loures. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos termos da Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto, da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor, do Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro e da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, todas melhor 

identificadas nos considerandos da presente proposta de deliberação, aprovar 

a celebração de protocolos com os Agrupamentos de Escolas e Escola não 

Agrupada do concelho de Loures, nos termos da minuta (…)”. -----------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 800/2022- SUBSCRITA 

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

DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO: - A MINUTA DE CONTRATO; REFERENTE À 

AQUISIÇÃO CONTINUADA DE COMBUSTÍVEIS A GRANEL PARA O 

MUNICÍPIO DE LOURES (PROCº Nº. 57.550/DPC/2022)  ----------------------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures, mediante 

deliberação tomada para o efeito na sua 30.ª reunião ordinária, de 

07/12/2022, foi instruído e lançado o procedimento aquisitivo do tipo ajuste 

direto,  procedimento que correu os seus termos sob o n.º de processo 

57550/DPC/2022, tendente à celebração de contrato para o fornecimento de 

60.000 litros de gasóleo simples e 8.000 litros de gasolina simples 95, para o 

Município de Loures, para um período de vigência contratual de um mês, 
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renovável por igual período, com início de produção de efeitos no dia 02 de 

janeiro de 2023 ou no dia imediatamente seguinte ao da sua outorga e 

assinatura, desde que posterior ao dia 02 de janeiro de 2023, ou termo no dia 

imediatamente seguinte ao visto que venha a ser dado pelo Tribunal de 

Contas ao contrato decorrente do concurso público desenvolvido sob o n.º 

55931/DCA/2022; ----------------------------------------------------------------------------------  

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de proposta pela entidade 

convidada, a entidade Lubrifuel, Combustíveis e Lubrificantes, Lda., os 

serviços da Divisão de Públicas (DCP), procederam à elaboração do projeto 

de decisão de adjudicação, o qual aqui se junta como anexo sob o n.º 1 e se 

dá por integralmente reproduzido; -------------------------------------------------------------  

C. Tal projeto de decisão de adjudicação não tem que ser sujeito a audiência 

prévia, conforme decorre da previsão do número 2 do artigo 125.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------  

D. O referido projeto da decisão de adjudicação carece ser submetido à 

Câmara Municipal de Loures, órgão competente para a decisão de contratar, 

com vista à aprovação do mesmo, projeto esse que conclui com a proposta de 

adjudicação da proposta da entidade convidada, Lubrifuel, Combustíveis e 

Lubrificantes, Lda., para a celebração de contrato para fornecimento de 60.000 

litros de gasóleo simples e 8.000 litros de gasolina simples 95, para o Município 

de Loures, pelo preço global de €81.428,00 (oitenta e um mil, quatrocentos e 

vinte e oito euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, que resulta da soma 

dos preços globais parciais de €71.820,00 (setenta e um mil, oitocentos e vinte 

euros) para o fornecimento de 60.000 litros de gasóleo simples e de €9.608,00 

(nove mil seiscentos e oito euros) para o fornecimento de 8.000 litros de 

gasolina simples 95; -------------------------------------------------------------------------------  

E. Uma vez aprovada a adjudicação da proposta apresentada pela Lubrifuel, 

Combustíveis e Lubrificantes, Lda., se mostra necessária a aprovação, por 

parte da Câmara Municipal, da respetiva minuta do contrato a celebrar, minuta 

essa que se anexa sob o n.º 2. -----------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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No âmbito do procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, desenvolvido sob o 

número de processo 57550/DPC/2022, com vista à celebração de contrato para 

o fornecimento de 60.000 litros de gasóleo simples e 8.000 litros de gasolina 

simples 95, para o Município de Loures, e nos termos do disposto na alínea 

dd), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, bem como nos artigos 73.º, 76.º, no número 1 do artigo 125.º e no 

número 1 do artigo 98.º, todos do Código dos Contratos Públicos (na sua 

redação atual), que a Câmara Municipal delibere aprovar: -----------------------------  

1- O projeto da decisão de adjudicação respeitante ao antedito 

procedimento, com a inerente adjudicação da proposta da entidade 

Lubrifuel, Combustíveis e Lubrificantes, Lda.;-------------------------------------  

2- A minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures e a 

adjudicatária Lubrifuel, Combustíveis e Lubrificantes, Lda. (…)” ------------  

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ----------------------  

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 801/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O PROJETO DE 

APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS À UNISELF – SOCIEDADE 

DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A., NO ÂMBITO DO 

CONTRATO Nº 104/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO; - A 

NOTIFICAÇÃO PARA EFEITOS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA ----------------------------   

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

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

A. No âmbito do contrato nº 104/2020, celebrado entre o Município de 

Loures e a empresa Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e 

Privados S.A., e, em sede de execução contratual, verificaram-se 
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algumas situações, durante o mês de outubro de 2021, suscetíveis de 

configurarem incumprimentos; --------------------------------------------------------  

B. De acordo com o disposto no artigo 9º do Caderno de Encargos, tais 

situações conferem “à entidade adjudicante o direito a ser indemnizada 

através da aplicação de uma pena pecuniária, a deduzir nas faturas e 

respetivos pagamentos subsequentes, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento” e nos moldes previstos naquela cláusula; --  

C. Apuradas as situações de incumprimento, foi elaborada proposta de 

aplicação de penalidades, que se encontra plasmada na Informação nº 

646/DE-DASE/LM/PB, de 14 de dezembro de 2022, (E/172141/2022); ---  

D. O preço base anual do contrato, é superior a €3.000.000 (três milhões 

de euros) e, considerando que a Câmara foi o órgão competente para 

contratar (o contrato foi precedido de concurso público, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 55ª 

Reunião Ordinária, realizada em 12 de fevereiro de 2020, que aprovou o 

início do procedimento de Concurso Público e respetivas peças do 

procedimento e a deliberação de adjudicação e de aprovação da minuta 

de contrato foi tomada pela Câmara Municipal de Loures na sua 60ª 

Reunião Ordinária, realizada em 22 de abril de 2020), também será o 

órgão competente para aplicar eventuais penalidades, até porque, por 

força da lei, considerando o valor do contrato em causa, não é possível 

delegação ou subdelegação de competências neste caso; -------------------  

E. Nos termos do artigo 302º, alínea d) do Código dos Contratos Públicos, 

constitui poder do contraente público a aplicação de penalidades, 

revestindo a decisão ou deliberação de aplicação de tais sanções, de 

acordo com o disposto no artigo 307º, n.º 2, alínea c) do mesmo 

diploma, a natureza de ato administrativo; -----------------------------------------  

F. De acordo com o disposto no artigo 308º, n.º 2 do Código dos Contratos 

Públicos, a aplicação de sanções contratuais é precedida de audiência 

prévia do adjudicatário, a qual deve seguir o prazo mínimo de 10 dias 

(úteis) estabelecido para o efeito no artigo 122º do Código do 

Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere aprovar, ao abrigo do disposto nos artigos 

302º, alínea d), 308º, nº2 e 329º, nº1 do Código dos Contratos Públicos e de 

acordo com o disposto nos artigos 121º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo: -------------------------------------------------------------------  

1 -  O projeto de aplicação de penalidades contratuais, no âmbito do Contrato 

n.º 104/2020 celebrado com a Uniself-Sociedade de Restaurantes Públicos e 

Privados, S.A., referente ao mês de outubro de 2021, nos moldes previstos na 

Informação nº 646/DE-DASE/LM/PB, de 14 de dezembro de 2022, 

(E/172141/2022), que faz parte integrante da presente proposta; --------------------  

2 –  A notificação da adjudicatária, para efeitos de audiência prévia, do projeto 

de decisão de aplicação de penalidades contratuais. (…)” -----------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 802/2022- SUBSCRITA 

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

COMPLEMENTARES E A RESPETIVA ORDEM DE EXECUÇÃO; - A 

DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA DA COMPETÊNCIA PARA 

APRECIAR EVENTUAIS PRONÚNCIAS, A ADJUDICAÇÃO DOS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES, A APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO E APRECIAÇÃO DE EVENTUAIS RECLAMAÇÕES; 

REFERENTE À EMPREITADA “PALÁCIO DE VALFLORES - 

CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL, RESTAURO E PROTEÇÃO DE 

ELEMENTOS ARQUITETÓNICOS – 2.ª E 3.ª FASES DA OBRA” (PROCº 

1305-E/DOM) ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  
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PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 803/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL AUTORIZAR O CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 

RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS A DELIBERAR 

SOBRE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO DE 

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

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

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

A. Nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, é competência do 

órgão deliberativo dos municípios, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar os conselhos de administração dos serviços municipalizados a 

deliberar sobre a concessão de apoio financeiro a instituições 

legalmente constituídas pelos seus funcionários, tendo por objeto o 

desenvolvimento das atividades culturais, recreativas e desportivas; ------  

B. De acordo com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

dois ou mais municípios podem criar serviços intermunicipalizados, 

aplicando-se aos mesmos as regras previstas no Capítulo II daquele 

diploma legal, referente aos serviços municipalizados;-------------------------  

C. Ao abrigo do disposto pelo Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, é 

fixado como limite máximo de transferência a percentagem de 3,5% do 

somatório das remunerações e pensões, respetivamente, dos 

trabalhadores e aposentados inscritos na instituição beneficiária da 

transferência, calculado pelo montante ilíquido, multiplicado por 12 

meses; ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. O somatório anual das remunerações dos trabalhadores dos SIMAR de 

Loures e Odivelas que são associados do Centro de Cultura e Desporto 

do Município de Loures e, atendendo ao limite de 3,5%, com referência 

a outubro de 2022, é de €105.929,66 (cento e cinco mil novecentos e 

vinte e nove euros e sessenta e seis cêntimos);  --------------------------------  

E. O Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures (CCDML) é uma 

pessoa coletiva legalmente constituída e dotada de personalidade 
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jurídica, que se enquadra nas organizações previstas no artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro;  ----------------------------------------  

F. O Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas aprovou, na sua 

27.ª reunião ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2022, a 

proposta n.º 402/2022, e remeteu aos Municípios de Loures e Odivelas, 

para efeitos de autorização daquele Conselho de Administração a 

deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ao Centro de Cultura e 

Desporto do Município de Loures;  ---------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo e nos termos do disposto 

pela alínea v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, conjugada com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, submeter à aprovação da Assembleia Municipal de 

Loures a autorização ao Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas para conceder o apoio financeiro, ou outro, ao Centro de Cultura e 

Desporto do Município de Loures, até ao limite máximo de €105.929,66 (cento 

e cinco mil novecentos e vinte e nove euros e sessenta e seis cêntimos), para o 

ano de 2023. (…)” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

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

A VEREADORA, SENHORA FERNANDA SANTOS: A CDU quer saudar o 

CCD por mais uma festa de Natal proporcionada aos filhos dos trabalhadores 

da Câmara Municipal e dos Serviços Intermunicipalizados, que não deixaram 

de comemorar esta época, de proporcionar às crianças um momento de 

diversão, de saída da sua rotina habitual e sabemos como as crianças gostam 

desta festa e da oferta das lembranças  -----------------------------------------------------  
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PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 804/2022- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÀGUAS E RESIDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS (SIMAR), DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022, 

CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 411/2022, REFERENTE: - À REALIZAÇÃO 

DA DESPESA; - A DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO; NO ÂMBITO 

DO PROCEDIMENTO ACORDO-QUADRO (AQ-ELE) PARA FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA NAS TIPOLOGIAS BTE E MT -------------------------------  

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

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

A. A Câmara Municipal deliberou ratificar, na sua 3.ª reunião extraordinária, 

realizada em 10 de agosto de 2022, nos termos da proposta de 

deliberação n.º 281/2022 aprovada na 19.ª reunião ordinária de 28 de 

julho de 2022 do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 

(SIMAR), a aprovação da adesão ao procedimento centralizado da 

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 

para a contratação do fornecimento de energia elétrica para os SIMAR 

em 2023, nos regimes de média tensão (MT) e baixa tensão especial 

(BTE), por um período de 1 ano, com início a 1 de janeiro e termo a 31 

de dezembro de 2023; -------------------------------------------------------------------  

B. A participação no procedimento de contratação centralizada, a conduzir 

pela ESPAP, com indicação dos locais de consumo e respetivos valores 

estimados resultou num montante de €1.684.215,39 (um milhão 

seiscentos e oitenta e quatro mil e duzentos e quinze euros e trinta e 

nove cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor; ----------------------  

C. Os SIMAR declaram a inscrição da verba necessária, em cumprimento 

da exceção prevista pelo n.º 2 do artigo 61.º da Lei de Orçamento de 

Estado para 2022, aprovada pela Lei n.º 12/2022, de 27 de julho e 

mandataram a ESPAP, através de Contrato de Mandato Administrativo, 

para a realização do mencionado procedimento de fornecimento 

centralizado, ao abrigo do Acordo-Quadro para o fornecimento de 
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eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental” – 

procedimento PA02_2022_AQELE20; ----------------------------------------------  

D. Em 04/10/2022 foi rececionada pelos SIMAR uma comunicação da 

ESPAP (registo E/44843), informando que no âmbito dos trabalhos 

preparatórios para a abertura do procedimento centralizado de 

contratação de eletricidade para o ano de 2023, haviam constatado que 

o valor máximo contratual (s/IVA) que resultou das quantidades 

reportadas para a participação no procedimento não seria suficiente face 

aos preços praticados pelo mercado e fixados pelo Acordo Quadro de 

eletricidade, com a atualização dos preços para o 4.º trimestre de 2022;  

E. Efetuado o cálculo para apuramento do montante contratual necessário, 

tendo em conta o aumento registado para o valor da energia no 4º 

trimestre de 2022, resultou um valor de 4.438.979,28 (quatro milhões 

quatrocentos e trinta e oito mil e novecentos e setenta e nove euros e 

vinte e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, tendo sido 

subscrita a respetiva declaração de inscrição de verba, recebida e 

validada pela ESPAP;--------------------------------------------------------------------  

F. Na sequência da tramitação conduzida pela ESPAP do referido 

procedimento do Acordo-Quadro, verificaram-se os valores máximos 

para assunção dos encargos orçamentais e realização das despesas, 

tendo os mesmos sido publicados no Anexo à Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 75.º-A/2022, de 9 de setembro, donde resultou para os 

SIMAR, para 2023, o valor máximo de €3.069.829,91 (três milhões 

sessenta e nove mil oitocentos e vinte e nove euros e noventa e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  -----------------------------  

G. Nos termos e para os efeitos do disposto pelo artigo 290.º-A do Código 

dos Contratos Públicos, na sua redação em vigor, conjugado com o 

determinado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração dos 

SIMAR em 26 de fevereiro e exarado na Informação n.º I/3719/2018, foi 

proposta a designação da Sra. Chefe da Divisão de Apoio Logístico dos 

SIMAR, Eng.ª Fátima Mateus, como gestora do contrato;  

H. Atendendo à urgência em prosseguir a contratação e à necessidade de 

cumprimento dos prazos estabelecidos pela ESPAP, à data efetiva da 
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necessidade da prestação do serviço e à impossibilidade de obtenção 

atempada das deliberações dos órgãos competentes por parte dos 

Municípios de Loures e de Odivelas, o Conselho de Administração dos 

SIMAR, na sua 27.ª reunião ordinária, de 15 de dezembro de 2022, 

aprovou, excecionalmente, através da proposta de deliberação n.º 

411/2022, com posterior envio aos Municípios de Loures e de Odivelas 

para efeitos de ratificação a realização de despesa e da contratação 

identificada nos considerandos que antecedem, bem como a designação 

do gestor do contrato; --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, nos termos da proposta de deliberação n.º 411/2022 

e respetiva fundamentação, aprovada pelo Conselho de Administração dos 

SIMAR na sua 27.ª reunião ordinária, de 15 de dezembro de 2022, conjugada 

com o disposto pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com o disposto pelo n.º 1 

do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, com o disposto pela 

alínea f) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento de Organização dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR) e 

ainda com o disposto pelos n.ºs 1, 3 e 5 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), delibere ratificar a aprovação da 

deliberação excecional de realização de despesa a constar do contrato de 

4.438.979,28 (quatro milhões quatrocentos e trinta e oito mil e novecentos e 

setenta e nove euros e vinte e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor e da contratação identificada nos considerandos que antecedem, bem 

como a designação do gestor do contrato.(…)” --------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, o valor 

orçamentado para consumos de energia no ano transato e que agora está a 

findar, nos SIMAR, era de um milhão e novecentos mil euros. Agora, de acordo 

com o procedimento que estamos a levar a cabo, e também ao abrigo do 

Acordo-Quadro, a previsão de gastos para o ano de dois mil e vinte e três é de 
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quatro milhões, quatrocentos e trinta e oito mil novecentos e setenta e nove 

euros e vinte e oito cêntimos. Portanto, representa um aumento de quase 

trezentos por centos, relativamente ao valor do ano de dois mil e vinte e dois. --  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. ABSTIVERAM-SE A SRA. VEREADORA E OS SRS. 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ----------------------  

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 805/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS 

DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE LOURES-------------------  

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

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

A. A informação registada em webdoc sob o nº E/162268/2022 em anexo, 

informa sobre a colaboração das Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures em Eventos/Iniciativas 

Culturais, Desportivas, de Juventude e de Saúde;-------------------------------  

B. Os eventos /iniciativas suprarreferidos puderam ser realizados devido à 

alocação de meios humanos e materiais dos respetivos Corpos de 

Bombeiros para prevenção nos eventos e/ou iniciativas promovidas ou 

apoiadas pelo DCDJS. -------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do n. º 1 do 

artigo 33º anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a atribuição de um apoio financeiro às Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures, no valor total de 1635,00€ (mil 

seiscentos e trinta e cinco euros), nos termos previstos na informação nº 

E/162268/2022. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

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

documentação que nos é apresentada, na informação, é referido a certa altura 

o pagamento à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures 

de três horas, duas ambulâncias, noventa euros. Ora, tendo em conta que são 

trinta euros à hora, por ambulância, há aqui algum erro, ou o que levou ao 

apuramento deste valor, que é diferente dos restantes pela analogia de análise 

que se faz do documento? Por exemplo, para a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Fanhões, uma ambulância, três horas, são noventa 

euros.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, penso que nem sempre 

as horas foram completas e daí os ajustamentos. Mas peço ao senhor Diretor 

do Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e Saúde para nos 

esclarecer.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DR. ALFREDO SANTOS: 

Senhor Presidente, é a justificação que a senhora Vice-Presidente apresentou. 

Ou seja, foram três horas o somatório da presença das duas ambulâncias, não 

as duas ambulâncias em simultâneo durante três horas, daí o valor 

apresentado.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 806/2022- SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ------------------------------------------  
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“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições nos domínios 

da Cultura, dos Tempos Livres e Desporto, nomeadamente, no que 

concerne ao apoio a atividades culturais, recreativas e desportivas; -----------  

B. É objetivo do Município o aumento da oferta de atividades culturais e 

desportivas que, pelos meios adequados, potenciem a melhoria de 

qualidade de vida das populações; ------------------------------------------------------  

C. O Município tem vindo a contribuir para a criação de condições facilitadoras 

da atividade das associações/clubes culturais, recreativos e desportivos, 

bem como para a concretização dos respetivos projetos e iniciativas, de 

reconhecido interesse para a comunidade; --------------------------------------------  

D. O Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo – RMAA (Cultura, 

Desporto, Recreio e Juventude), aprovado na 27ª reunião ordinária do 

executivo municipal de 5 de dezembro de 2018 e na 2ª reunião da 1ª 

sessão extraordinária da Assembleia Municipal, em 24 de janeiro de 2019, 

entrou em vigor no dia 1 de março de 2019 (Diário da Republica, II Série, 

Aviso n.º 2728/2019 de 19 de fevereiro); -----------------------------------------------  

E. Com base na documentação rececionada, se verifica a existência de 

pedidos de apoio financeiro que, embora meritórios, por não se 

enquadrarem no âmbito material/ temporal ou máximo de valores 

permitidos pelos artigos que preveem a concessão de apoio financeiro no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, não foram 

considerados;  ---------------------------------------------------------------------------------  

F. Nos termos da informação registada em webdoc sob o número 

E/170629/2022, se considera pertinente a concessão de apoio financeiro 

às entidades indicadas; ---------------------------------------------------------------------  

G. É permitido pelo artigo 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, em vigor, a atribuição de outros apoios, em condições 

devidamente fundamentadas. -------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, em conjugação com o previsto no artigo 29º do Regulamento Municipal 
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de Apoio ao Associativismo (Cultura, Desporto, Recreio e Juventude), aprovar 

o apoio financeiro, às associações indicadas na informação registada com o 

webodc nº E/170629/2022, no valor total de 125.770,40€ (cento e vinte e cinco 

mil setecentos e setenta euros e quarenta cêntimos). (…)” ----------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 807/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES CONCELHIAS PELA 

SUA COLABORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO VINHO E DAS 

VINDIMAS, EM 2022 ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures assinalou, no ano de 2022, em colaboração com 

diversas entidades da freguesia de Bucelas, a Festa do Vinho e das 

Vindimas, iniciativa de cariz tradicional e popular de referência nacional; ------  

B. O trabalho realizado pelo movimento associativo de Bucelas de recolha e 

pesquisa etnográfica e consequente dinamização nas suas redes sociais, 

veio ainda mais valorizar e promover esta festa de cariz tradicional;  -----------  

C. De acordo com o disposto na informação técnica nº E/158823/2022 foi 

proposta a atribuição de apoio financeiro às entidades que colaboraram na 

organização da Festa do Vinho e das Vindimas 2022. -------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto na al. u) do 

nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, aprovar: ---------------------------------------------------------------------------  

1. A atribuição de apoio financeiro, nos valores infra referidos, às entidades 

concelhias pela sua colaboração na Festa do Vinho e das Vindimas, em 

2022, com base no disposto na informação registada em webdoc sob o nº 

E/158823/2022: ---------------------------------------------------------------------------------  
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- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas, com o NIF 

501073523, no valor de 1.175,00€ (mil cento e setenta e cinco euros);  -----------  

- Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, com o NIF 501140832, no valor de 

1.725,00€ (mil setecentos e vinte e cinco euros); -----------------------------------------  

- Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Vila de Rei, com o NIF 

501750240, no valor de 1.925,00€ (mil e novecentos e vinte e cinco euros); -----  

- Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 501083138, no valor de 1.275,00€ 

(mil duzentos e setenta e cinco euros); ------------------------------------------------------  

- Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova, com o NIF 502532050, no valor 

de 1.475,00€ (mil quatrocentos e setenta e cinco euros); ------------------------------  

- União Cultural Recreativa da Chamboeira, com o NIF 501236163, no valor de 

1.475,00€ (mil quatrocentos e setenta e cinco euros); -----------------------------------  

- Clube de Futebol “Os Bucelenses”, com o NIF 501855521, no valor de 

1.075,00€ (mil e setenta e cinco euros); -----------------------------------------------------  

- Casa do Povo de Bucelas, com o NIF 500927359, no valor de 1.275,00€ (mil 

duzentos e setenta e cinco euros); ------------------------------------------------------------  

- Núcleo Sportinguista de Bucelas, com o NIF 506550796, no valor de 875,00€ 

(oitocentos e setenta e cinco euros); 

- Motoclube Cascata, com o NIF 516537946, no valor de 1.025,00€ (mil e vinte 

e cinco euros); --------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas, com o NIF 

502088672, no valor de 975,00€ (novecentos e setenta e cinco euros). -----------  

2. A atribuição de apoio financeiro às associações abaixo identificadas, como 

comparticipação em despesas com a organização do desfile: ---------------------  

- Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, com o NIF 501140832, no valor de 

400,00€ (quatrocentos euros) pela despesa com o aluguer de uma junta de 

bois, que participou no desfile; -----------------------------------------------------------------  

- Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova, com o NIF 502532050, no valor 

de 800,00€ (oitocentos euros), pela despesa com o aluguer de duas juntas de 

bois, que participaram no desfile. (…)” -------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 808/2022- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE À 

ASSOCIAÇÃO JANELA VENCEDORA  -----------------------------------------------------  

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

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

A. A Associação Janela Vencedora, solicitou a cedência do Pavilhão Paz e 

Amizade, no dia 8 de outubro de 2022, para a realização de café-

concerto, em família; -------------------------------------------------------------------------  

B.  A utilização do Pavilhão Paz e Amizade pressupõe o pagamento, por 

hora, de 5,44€ (cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) para 

montagem/desmontagem de equipamentos e de 10,53€ (dez euros e 

cinquenta e três cêntimos) para a realização de iniciativas, sem IVA 

incluído;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. A respetiva utilização teve a duração total de vinte e quatro horas (das 

quais, vinte e duas foram referentes a montagem e desmontagem de 

equipamentos e duas para a realização da iniciativa), nos termos da 

informação registada sob o webdoc nº E/110675/2022, correspondendo 

a um valor a pagamento de 173,11€ (cento e setenta e três euros e onze 

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 nº1 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 Janela Vencedora, no valor de 173,11€ 

(cento e setenta e três euros e onze cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 809/2022- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE À 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CORFEBOL  ------------------------------------------  

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

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

A. A Federação Portuguesa de Corfebol, solicitou a cedência do Pavilhão 

Paz e Amizade, nos dias 21 e 28 de junho de 2022, para a realização de 

treinos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

B.  A utilização do Pavilhão Paz e Amizade pressupõe o pagamento, por 

hora, de 27,16 € (vinte e sete euros e dezasseis cêntimos) para a 

realização de treinos por parte de Federações, sem IVA incluído;  -------------  

C. A respetiva utilização teve a duração de quatro horas, nos termos da 

informação registada sob o webdoc nº E/77162/2022, correspondendo a 

um valor a pagamento total de 133,63€ (cento e trinta e três euros e 

sessenta e três cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------  

D. A entidade requereu a isenção de pagamento pela utilização acima 

indicada, no documento registado em webdoc sob o nº E/159296/2022. -----  

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 nº1 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 Federação Portuguesa de Corfebol, no valor de 133,63€ 

(cento e trinta e três euros e sessenta e três cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor.(…)” --------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 810/2022- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL HUMBERTO DELGADO AO 

CLUBE DE KARATÉ DE LOURES ------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Clube de Karaté de Loures, entidade equiparada a pessoa coletiva, com 

o NIF 901822175, solicitou a utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado, no dia 4 de junho de 

2022, entre as 9h00 e as 18h00, para a realização de Estágio Técnico de 

Encerramento de Época; -------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas General 

Humberto Delgado prevê o pagamento, por hora, isento de IVA, de 11,90€ 

(onze euros e noventa cêntimos); --------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de nove horas, sendo o valor total a 

pagamento de 107,10 € (cento e sete euros e dez cêntimos), isento de IVA; 

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 nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado, ao Clube de Karaté 

de Loures, no valor total de 107,10 € (cento e sete euros e dez cêntimos), 

isento de IVA. (…)” --------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 811/2022- SUBSCRITA 

PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O CONTRATO-
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PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A FÁBRICA 

DA IGREJA DE SÃO SATURNINO DE FANHÕES ---------------------------------------  

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

“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 

pública e promove a relação institucional com as entidades religiosas, 

apoiando e acompanhando as suas atividades; --------------------------------------  

B. O Município tem também atribuições no âmbito do património, 

nomeadamente a constituição de parceiras para a recuperação do 

património cultural do Município; ----------------------------------------------------------  

C. A FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO SATURNINO DE FANHÕES realizou 

com caráter de urgência obras de reparação do telhado da Capela de 

Montachique, o qual se encontrava em avançado estado de degradação; ----  

D. As obras de reparação do telhado da Capela de Montachique foram 

fundamentais para garantir as condições necessárias para as suas 

habituais práticas religiosas, para a segurança do espaço de culto da 

comunidade local e salvaguarda do património do edifício;   ----------------------  

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; -------------------------------  

F. Foi solicitado apoio financeiro à Câmara Municipal por parte da FÁBRICA 

DA IGREJA DE SÃO SATURNINO DE FANHÕES para apoio financeiro às 

obras realizadas com um custo total de 3.380,00€ (três mil trezentos e 

oitenta euros).  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das alíneas o) e t) do 

n.º 1 do artigo 33.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 

o Contrato-Programa que se anexa, a celebrar entre o MUNICÍPIO DE 

LOURES e a FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO SATURNINO DE FANHÕES, e 

cujo objeto é a atribuição de apoio financeiro para a exclusiva comparticipação 
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das obras de reparação do telhado da Capela de Montachique, no montante 

global de 3.380 € (Três mil trezentos e oitenta euros). (…)” ---------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 812/2022- 

SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ACEITAÇÃO, A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO, DA DOAÇÃO DE 2 (DOIS) 

LIVROS PARA INTEGRAREM O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA 

DA ACADEMIA DOS SABERES - POLO DE SACAVÉM -------------------------------  

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

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

A. Os Municípios têm atribuições nos domínios do Património e da Cultura 

(alínea e), nº 2 do artigo 23º do anexo I da Lei nº 75/3013, de 12 de 

setembro - na sua redação atual, incumbindo-lhes o conhecimento, 

estudo, proteção, valorização e divulgação do património cultural (nº 3 

do artigo 3º da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro); ----------------------------  

B. Foi manifestada vontade, pelo Sr. João de Campos Pires Antunes, de 

doação ao Município de dois livros de sua autoria, abaixo identificados, 

para integrarem o acervo da Academia dos Saberes, na biblioteca do 

polo de Sacavém, podendo ser consultado ou requisitado pelos alunos 

da universidade sénior da Câmara Municipal de Loures: ----------------------  

B1: Tradição e Paisagem, Penha Garcia. 1ª Edição, Montagem, 

Impressão e Acabamento: SMI, LDA,; outubro de 2021; Valor: 10€ --------  

B2: Sacavém: Passagem de muitos destinos. 1ª Edição; Montagem, 

impressão e Acabamentos: SMI, LDA., março 2022; Valor: 10€  ------------  

C. É competência da Câmara Municipal aceitar doações, legados e 

heranças a benefício de inventário, sendo a Academia dos Saberes de 

parecer favorável à incorporação dos referidos livros no seu acervo. ------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea j), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a aceitação, a benefício de inventário, da doação de dois livros supra 

identificados e caracterizados em informação anexa, cujo valor unitário é de 

10€. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 813/2022- 

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

RELATÓRIO FINAL E INERENTE ADJUDICAÇÃO: - A MINUTA DE 

CONTRATO; AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE “ELABORAÇÃO DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DO GALEÃO” (PROCº N.º 

56857/DCA/2022) ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Na sequência da deliberação de aprovação da proposta n.º 582/2022, 

tomada na 23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, datada de 31 de 

agosto de 2022, foi lançado o procedimento aquisitivo do tipo concurso 

público, com publicitação no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), 

procedimento esse desenvolvido sob o número de processo 

56857/DCA/2022, visando a celebração de contrato para aquisição de 

serviços de “Elaboração do projeto de execução do Conjunto Habitacional 

do Galeão”; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri do 

procedimento elaborou o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 

ordenação das propostas apresentadas pelos concorrentes, tendo-o 

submetido a audiência prévia com concessão de prazo que também já 

decorreu, não tendo sido apresentadas quaisquer observações por parte 

dos concorrentes; -----------------------------------------------------------------------------  
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C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final (que se anexa sob o n.º 1), 

relatório esse que conclui pela ordenação em 1.º lugar, da proposta da 

concorrente Matéria - Atelier de Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, 

Lda., pelo preço global de €97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos 

euros), a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor;   -----------------------------  

D. Cabe, agora, submeter à Câmara Municipal de Loures, órgão competente 

para a decisão de contratar, o referido Relatório Final para efeitos de 

aprovação do mesmo com a inerente aprovação da adjudicação da 

proposta da concorrente Matéria - Atelier de Arquitectura e Engenharia, 

Unipessoal, Lda., pelo referido preço global de €97.500,00 (noventa e sete 

mil e quinhentos euros);  --------------------------------------------------------------------  

E. Adjudicada que seja a proposta apresentada pela concorrente Matéria - 

Atelier de Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, Lda., mostra-se 

necessária a aprovação, por parte da Câmara Municipal, do respetivo 

projeto de minuta do contrato a celebrar (que se anexa sob o n.º 2);  ---------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, no âmbito do concurso público, 

desenvolvido sob o n.º de processo 56857/DCA/2022, tendente à celebração 

de contrato para aquisição de serviços de “Elaboração do projeto de execução 

do Conjunto Habitacional do Galeão”, delibere, 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 n.º 1, 76.º n.º 1, 98.º n.º 1 e 148.º n.º 4, do Código 

dos Contratos Públicos (na sua versão atual), aprovar:  --------------------------------  

1. O Relatório Final, com a inerente aprovação da adjudicação da proposta 

ordenada em primeiro lugar, no caso a proposta apresentada pela 

concorrente Matéria - Atelier de Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, 

Lda., com o preço global proposto no montante de €97.500,00 (noventa e 

sete mil e quinhentos 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 Matéria - Atelier de 

Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, Lda. (…)” ----------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 814/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 7 (SETE) LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 

DO RMEU (PROC.º. Nº 72.505/URB_L_E – IMOJANELA - INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, S.A.) -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Imojanela – Investimentos Imobiliários, S.A., requereu licença administrativa 

de obras de demolição e nova edificação para turismo – hotel com 25 

quartos, sita na Rua Francisco Marques Beato n.º 14, em Moscavide na 

União das Freguesias de Moscavide e da Portela; ------------------------------------  

B. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a construção pretendida implicaria a criação de 7 (sete) 

lugares de estacionamento em cumprimento do disposto no anexo IV do 

RPDM; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Conforme mencionado na informação técnica com o registo n.º 

E/166814/2022, é tecnicamente impossível dotar o imóvel de lugares de 

estacionamento, face à malha urbana consolidada onde se insere, à exígua 

área de intervenção e à natureza do uso pretendido, não se antevendo 

soluções alternativas para o cumprimento da dotação de estacionamento. 

Considerou-se ainda, a proximidade de meios alternativos de transporte 

coletivo (metro, comboio e autocarros); --------------------------------------------------  

D. A União das Freguesias de Moscavide e da Portela deu parecer favorável, 

através do documento BU/112132/2022; ------------------------------------------------  

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o disposto no 

artigo 33.º do RMEU; --------------------------------------------------------------------------  
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F. Pela informação dos serviços municipais e o despacho da Sr. Diretor do 

DGRU, expressos na informação n.º 552/22/DGU/JC é aplicável a exceção 

de isenção de dotação de estacionamento; ---------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto no artigo 33.º do 

RMEU, aprovar:-------------------------------------------------------------------------------------  

A isenção de 7 (sete) lugares de estacionamento, para resposta ao pedido 

de legalização de obras de edificação no prédio sito na Rua Francisco 

Marques Beato n.º 14, Moscavide, formulado por Imojanela – Investimentos 

Imobiliários, S.A., no âmbito do processo n.º 72505/URB_L_E. (…)” ------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, solicito que 

futuramente os projetos possam acompanhar as propostas para melhor 

apreciação e deliberação das mesmas.  -----------------------------------------------------  

Sobre este ponto em concreto, e sobre esta isenção, considerando que o 

promotor disponibilizou que estes lugares em falta pudessem ser suprimidos 

em outra operação urbanística naquela área, gostaríamos que essa vontade 

expressa ficasse plasmada no processo e que ficasse em ónus aquando da 

licença de utilização. Ainda que, tecnicamente, seja impossível de cumprir o 

exposto, havendo outras hipóteses na Freguesia e sendo elas propostas pelo 

promotor, não devíamos deixar de ter isso em conta, pelo que propunha que 

ficasse expresso na licença de utilização esse ónus e esses lugares fossem 

supridos noutra área, e não deixássemos de aproveitar esta oportunidade.  -----  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, aquilo que faremos 

é condicionar essa mesma licença, mas, como sabe, não podemos condicionar 

a um outro projeto aquilo que estamos aqui a propor. Mas, tal como foi dito, 

também, pelo senhor Vereador, será condicionado a uma outra operação de 

loteamento o suprimento destes lugares.  ---------------------------------------------------  
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Relativamente aos projetos, penso que foram anexos à proposta, pelo menos 

era essa a indicação, mas peço aos serviços que procedam à distribuição do 

projeto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 815/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 5 (CINCO) LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 

DO RMEU (PROC.º. Nº 71.137/URB_L_E/2021 – JÚLIO DA CONCEIÇÃO 

COELHO - RESTAURANTE A HORTA) -----------------------------------------------------  

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

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

A. Júlio da Conceição Coelho – Restaurante A Horta, requereu licença 

administrativa de obras de edificação, sita na Rua da República, 66 em 

Loures, na freguesia de Loures; ------------------------------------------------------  

B. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a construção pretendida implicaria a criação de 7 (sete) 

lugares de estacionamento em cumprimento do disposto no anexo IV do 

RPDM, encontrando-se prevista, na nova construção, apenas 2 (dois) 

lugares; --------------------------------------------------------------------------------------  

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de mais lugares de 

estacionamento, face à malha urbana antiga e consolidada onde se 

insere, muito exígua, bem como à configuração e dimensões do prédio, 

conforme justificações expressas no documento BU/140102/2022. 

Assim, não se anteveem soluções alternativas para o cumprimento da 

dotação de estacionamento; -----------------------------------------------------------  

D. A Junta de Freguesia de Loures deu parecer favorável, através do 

documento E/9534/2022; ---------------------------------------------------------------  
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E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o disposto do 

n.º 6 do artigo 33.º do RMEU; ---------------------------------------------------------  

F. Pela informação dos serviços municipais e o despacho da Sr. Diretor do 

DGRU, expressos na informação n.º 785/DGRU/DGU/AG é aplicável a 

exceção de isenção de dotação de estacionamento; ---------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto no n.º 6 do artigo 

33.º do RMEU, aprovar: --------------------------------------------------------------------------  

A isenção de 5 (cinco) lugares de estacionamento, para resposta ao pedido de 

legalização de obras de edificação no prédio sito na Rua da República, 66, 

Loures, formulado por Júlio da Conceição Coelho – Restaurante A Horta, no 

âmbito do processo n.º 71137/URB_L_E/2021. (…)” ------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 816/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 7 (SETE) LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 

DO RMEU (PROC.º. Nº 72.220/URB_L_E – MÉTODO AVULSO, 

UNIPESSOAL, LDA) ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Método Avulso, Unipessoal, Lda., requereu licença administrativa de 

obras de edificação, sita na Rua D. Afonso Henriques, n.º 28, 30 e 32, 

em Santa Iria de Azóia na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 

São João da Talha e Bobadela; -------------------------------------------------------  

B. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, a construção pretendida implicaria a criação de 7 (sete) 
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lugares de estacionamento em cumprimento do disposto no anexo IV do 

RPDM; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de lugares de estacionamento, 

face à malha urbana antiga e consolidada onde se insere, muito exígua. 

Por outro lado, o espaço urbano fronteiro é uma alameda pedonal, 

ficando assim sem acesso direto a via, que permita o acesso a 

automóveis. Assim, não se anteveem soluções alternativas para o 

cumprimento da dotação de estacionamento;-------------------------------------  

D. A União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 

Bobadela deu parecer favorável, através do documento E/106021/2022; 

E. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o disposto do 

n.º 6 do artigo 33.º do RMEU; ---------------------------------------------------------  

F. Pela informação dos serviços municipais e o despacho da Sr. Diretor do 

DGRU, expressos na informação n.º 539/22/DGU/JC é aplicável a 

exceção de isenção de dotação de estacionamento; ---------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto no artigo 33.º do 

RMEU, aprovar:-------------------------------------------------------------------------------------  

A isenção de 7 (sete) lugares de estacionamento, para resposta ao pedido de 

legalização de obras de edificação no prédio sito na Rua Dom Afonso 

Henriques, n.º 28, 30 e 32, Santa Iria de Azóia, formulado por Método Avulso, 

Unipessoal, Lda., no âmbito do processo n.º 72220/URB_L_E. (…)”----------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 817/2022- 

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

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 18 (DEZOITO) LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEL POR VIA DO REGULAMENTO DO PDM E 
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DO RMEU: - A PRESTAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM ESPÉCIE PELA NÃO 

CEDÊNCIA DAS ÁREAS DE ESPAÇOS VERDES E EQUIPAMENTOS DE 

UTILIZAÇÃO COLETIVA (PROC.º Nº 68.618/URB_L_E/ – IMOCONTORNOS – 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.)---------------------------------------------------  

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

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

A. Imocontornos-Investimentos Imobiliários S.A., requereu licença 

administrativa de obras de demolição e de edificação, sita na Avenida 

Salgado Zenha, n.º 19 em Santo António dos Cavaleiros, na União das 

freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas; ------------------------  

B. Com vista ao cumprimento do disposto no anexo IV do RPDM, a 

construção pretendida implicaria a criação de 87 (oitenta e sete) lugares 

de estacionamento, acrescidos de dois lugares supletivos para pessoas 

de mobilidade condicionada. Regista-se um deficit de 18 (dezoito) 

lugares de estacionamento que, de acordo com a informação técnica 

com o registo E/42836/2022 e respetivos despachos, se poderão 

dispensar, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do RMEU; -----  

C. De acordo com os artigos 43.º e 44.º do RJUE é devida a cedência, ou 

respetiva compensação em numerário ou espécie, para espaços verdes 

e de utilização coletiva (1453,10 m2) e para equipamentos de utilização 

coletiva e infraestruturas viárias (1816,37m2); -----------------------------------  

D. É proposta prestação de compensação em espécie por não cedência 

das áreas de espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, 

conforme referido na informação com o registo E/42836/2022, neste 

caso 95071/115552 avos do prédio rústico denominado “Carneiro” ou 

“Carreiro”, sito em limites das Duas Portas, Pirescoxe, descrito na 2.ª 

Conservatória do Registo Predial de Loures, sob o n.º 391, da 

Freguesia de Santa Iria de Azóia, e inscrito na matriz Rústica sob o 

artigo 17 da secção B da referida Freguesia de Santa Iria de Azóia. Esta 

parcela insere-se na Unidade de Gestão Territorial n.º 9 da AUGI da 

Portela da Azóia; -------------------------------------------------------------------------  

E. A União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas deu 

parecer favorável, através do documento E/33364/2022; ---------------------  
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F. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o disposto 

do n.º 6 do artigo 33.º do RMEU; ----------------------------------------------------  

G. Pela informação dos serviços municipais e o despacho da Sr. Diretor do 

DGRU, expressos na informação n.º 172/22/DGU/JC é aplicável a 

exceção de isenção de dotação de estacionamento; --------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 33.º do RMEU bem como, ao abrigo do art.º 44.º do RJUE, aprovar:---  

• A isenção de 18 (dezoito) lugares de estacionamento, para resposta ao 

pedido de legalização de obras de edificação no prédio sito na Avenida 

Salgado Zenha, n.º 19, Santo António dos Cavaleiros, formulado por 

Imocontornos Imobiliários S.A., no âmbito do processo n.º 

68618/URB_L_E. (…)” -------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DA SRA. 

VICE-PRESIDENTE, DA SRA. VEREADORA E DO SR. VEREADOR DO 

PARTIDO SOCIALISTA E DOS SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

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

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  ----------------------  

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: O voto contra da bancada da 

Coligação Democrática Unitária prende-se com um conjunto de circunstâncias, 

de imprecisões e de indecisões que ainda estão por resolver, no âmbito da 

presente proposta, plasmadas em diversos pareceres dos técnicos dos 

serviços que nos levam a não votar favoravelmente.  -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, apresentámos e 

votámos favoravelmente esta proposta, porque consideramos que a solução 

encontrada, nomeadamente, para a cedência de áreas, pode, de facto e de 
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forma muito efetiva e eficaz, resolver alguns dos problemas que estão criados e 

que foram criados no que diz respeito à legalização não só da UGT9 da Portela 

da Azóia, mas como de todas as áreas de cedência em falta.  -----------------------  

Quero dar nota que as áreas de cedência que se preveem que venham a 

domínio público na Portela da Azóia, para o processo de legalização das 

AUGIS, o Município já despendeu de mais de duzentos e cinquenta mil euros 

para comprar oito mil metros quadrados. A solução aqui encontrada é que a 

cedência em espécie ceda o terreno na Portela da Azóia caso se venha a 

comprovar a sua titularidade. Caso não seja comprovada a sua titularidade há 

a compensação monetária, que decorre dos regulamentos municipais, para que 

haja uma cedência de quase quatro mil metros quadrados na Portela da Azóia 

que facilitará, em muito, a legalização do bairro no que diz respeito à cedência 

das áreas verdes. Daí termos apresentado e votado esta proposta.  ---------------  

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

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

PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 818/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR VASCO TOUGUINHA, PARA APROVAR 

O ACORDO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES, A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA E A IRMANDADE DA SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE LOURES ------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições e 

competências no domínio da educação e cultura, nomeadamente, no 

que concerne ao apoio a atividades com interesse para a população; -----   

B. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa 

e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Loures, são entidades 

de reconhecido mérito na prossecução do objetivo de salvaguarda do 

património cultural e artístico, material e imaterial e promoção da 

educação. -----------------------------------------------------------------------------------  

C. A elaboração de um acordo de âmbito geral e respetivas adendas entre 

estas três entidades permitirá o desenvolvimento das políticas de 
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educação e intervenção social existentes, no âmbito da promoção e 

salvaguarda do património local.------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do 

anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar o 

acordo de Cooperação a estabelecer entre o Município de Loures, a Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e a 

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Loures e adenda, cujas minutas 

se anexam e fazem parte integrante da presente proposta. (…)”---------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

--- Eram onze horas e vinte minutos quando a reunião foi interrompida, 

tendo recomeçado às onze horas e quarenta e cinco minutos. -----------------   

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

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

PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 796/2022- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O 

REGULAMENTO PARA APOIO MUNICIPAL EXCECIONAL E DE 

EMERGÊNCIA – CHEIAS DE DEZEMBRO 2022  ----------------------------------------  

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

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

A. Na sequência das condições climatéricas adversas – precipitação 

intensa - registadas desde 7 de dezembro de 2022, o Concelho de 

Loures registou inúmeras ocorrências no Serviço Municipal de Proteção 

Civil, com várias situações de inundações graves, derrocadas e 

obstrução de estradas; ------------------------------------------------------------------  

B. O Despacho n.º 589/2022 ativou o Plano Municipal de Emergência e 

Proteção Civil de Loures, a partir das 22 horas do dia 7 de dezembro de 

2022, por tempo indeterminado, para a totalidade do Concelho de 
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Loures, até que estejam resolvidas todas as situações decorrentes do 

fenómeno meteorológico grave; -------------------------------------------------------  

C. O Despacho n.º 590/2022 criou o Grupo de Trabalho – Cheias de 

Dezembro de 2022 para a gestão da situação de catástrofe identificada, 

em que numa perspetiva multidisciplinar levou à ação das várias 

Unidades Orgânicas Municipais no âmbito das suas competências; -------  

D. Os Municípios dispõem de atribuições, designadamente, nos domínios 

da Proteção Civil e Ação Social, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, cabendo-lhes apoiar a reposição da 

normalidade da vida das pessoas nas áreas do Município afetadas por 

acidente grave ou catástrofe, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 2.º da Lei n.º 65/2007 de 12 de novembro; --------------------------------  

E. O Município pretende implementar medidas excecionais de resposta a 

situações que afetaram o Concelho, quer na sua atividade 

socioeconómica local, quer no acesso da comunidade a bens 

essenciais; ----------------------------------------------------------------------------------  

F. A atribuição de apoio municipal excecional e de emergência deve ser 

realizada em função de necessidades identificadas e a sua aplicação 

orientada para aqueles que contribuem ativamente para a vida 

quotidiana do concelho, ou seja, as famílias e os estabelecimentos de 

comércio local; -----------------------------------------------------------------------------  

G. Esta é uma resposta emergente num momento excecional para 

minimização de situações de precariedade económica e de apoio à 

reposição da normalidade da vida das pessoas; ---------------------------------  

H. O apoio municipal deverá ser complementar a medidas excecionais que 

venham a ser aprovadas pelo Governo;  -------------------------------------------  

I. Tendo presente a necessidade de dar resposta imediata aos 

beneficiários das medidas de apoio contempladas e sob pena de se 

comprometer a atualidade do seu objeto, o presente Regulamento está 

dispensado da fase procedimental de audiência dos interessados, bem 

como, de consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 100.º, n.º 

3, als. a) e b) e artigo 101.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo. -----------------------------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, na qualidade de órgão competente para a elaboração 

de projetos de regulamentos externos do Município, conforme disposto na 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprove o Regulamento para Apoio Municipal Excecional e de 

Emergência - Cheias de Dezembro 2022, anexo à presente proposta da qual 

faz parte integrante para os devidos e legais efeitos, elaborado ao abrigo do 

disposto no artigo 112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, 

alíneas h), j) e m) do n.º 2 do artigo 23.º e alíneas v) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I do diploma citado, submetendo o mesmo à aprovação da 

Assembleia Municipal, de acordo com a alínea g) do n.º 1 e k) do n.º 2 do artigo 

25.º do mesmo normativo legal (Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro), 

sendo o mesmo publicitado nos termos legais. (…)” -------------------------------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, no Período de 

Antes da Ordem do Dia já fizemos todos os agradecimentos, mais que justos, 

daquilo que foi o empenhamento de todos. Ressalvo, também, toda a estrutura 

da Câmara, porque não o fiz no Período de Antes da Ordem do Dia, em 

particular ao coordenador da Proteção Civil, que se mostrou à altura de todo o 

desafio que lhe foi colocado, obviamente com a colaboração de todos os 

Diretores de Departamento que fizeram parte de uma equipa criada logo no 

início. Uma equipa multidisciplinar, em que tive oportunidade de assinar o 

despacho da sua criação, e que permitiu uma maior agilização e interajuda dos 

vários Departamentos que, de uma forma mais direta, estiveram relacionados 

com estas cheias. ----------------------------------------------------------------------------------   

Portanto, deixo também esse agradecimento a essa equipa multidisciplinar que 

trabalhou, e muito, para que conseguíssemos dar a resposta necessária, 

nestas duas semanas, ao volume de precipitação extraordinário que ocorreu. 

Durante aquelas três horas, em termos de acumulação de precipitação, o 

volume de precipitação foram noventa e um milímetros de água quando o 
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normal, quando chove, é por volta de dois vírgula sete/três vírgula cinco. 

Loures foi o concelho, do distrito de Lisboa, onde ocorreu maior volume de 

precipitação que teve como consequência, em algumas zonas do concelho, 

particularmente na zona de Ponte de Frielas e da Flamenga, as cheias que se 

verificaram.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Na semana seguinte a ocorrência que se verificou foi mais generalizada, do 

ponto de vista do impacto no nosso concelho e de outras zonas que foram 

muito afetadas, nomeadamente aquilo que é o domínio público, muros de 

contenção, taludes, desabamento de terras e vias, que ficaram completamente 

intransitáveis. Foram afetadas vias municipais e vias nacionais e, para além da 

estrada nacional oito, também a estrada nacional cento e quinze e a estrada 

nacional duzentos e cinquenta.  ----------------------------------------------------------------  

Na estrada nacional duzentos e cinquenta ocorreram desabamentos de taludes 

que obstruíram em grande parte a via, que é usada por boa parte da população 

do concelho como alternativa ao túnel do Grilo.  ------------------------------------------   

Portanto, o que esta equipa multidisciplinar fez, sobre a coordenação do Dr. 

Pedro Barbosa da Proteção Civil e toda a sua equipa, foi tomar decisões. A 

primeira decisão que foi tomada foi a ativação do Plano Municipal de 

Emergência, que permitiu uma maior agilização no que diz respeito a um 

conjunto de empreitadas e de maquinaria que tiveram de sair para a rua. Toda 

a maquinaria da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia foram 

insuficientes, tendo em conta o impacto e as consequências que estas 

ocorrências tiveram no nosso concelho.  ----------------------------------------------------  

Assim, tivemos de ir rapidamente ao exterior contratar empresas através de 

empreitadas e maquinaria, para repor aquilo que é a normalidade no concelho, 

em particular, a circulação viária e a circulação diária das pessoas, dos 

munícipes, daqueles que aqui trabalham e dos que nos visitam. Nesse sentido, 

o Plano Municipal de Emergência permitiu colocarmos, à data de hoje, cerca de 

novecentos mil euros investidos por parte da Câmara Municipal, em maquinaria 

e veículos, para fazer um conjunto de intervenções no domínio público.  ----------  

Houve um conjunto de consequências divididas em duas áreas muito 

concretas. Uma o domínio público e a outra o domínio privado, sendo o 

domínio privado tudo o que são famílias que foram afetadas, e muito, por estas 
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cheias, particularmente os danos verificados e as perdas, na sua maioria, na 

totalidade do recheio das suas casas, nomeadamente, eletrodomésticos, 

televisões e mobílias. Há muitas famílias afetadas, mas a senhora Vice-

Presidente dará o número mais certo, sendo que a última contagem já rondava 

as cento e cinquenta.  -----------------------------------------------------------------------------  

Quero deixar uma nota às Junta de Freguesia, em particular àquela que foi 

mais afetada, a União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e de 

Frielas, ao senhor Presidente da Junta e a todos os seus trabalhadores, que 

rapidamente se deslocaram e acompanharam, desde a primeira hora, todas as 

pessoas e todas as famílias que foram afetadas nas suas habitações por esta 

intempérie.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estendo este agradecimento, mais que justo, à equipa e às técnicas de ação 

social da Câmara Municipal, que rapidamente também se deslocaram e fizeram 

todo o trabalho que nos permite, hoje, com esta rapidez, apresentar este fundo 

de emergência de forma segura, legal e que permite dar esta ajuda 

determinante para aquilo que é o animo e as necessidades das pessoas nesta 

altura difícil, que é altura do Natal.  -----------------------------------------------------------  

Há, depois, as consequências no domínio privado relacionadas com a atividade 

económica. Neste domínio agradeço aos técnicos e ao senhor Vereador 

Nelson Batista por todo o empenhamento, naquilo que foi o acompanhar de 

perto toda a atividade económica. Havia a necessidade de fazer a 

quantificação de toda a situação e agradeço, também, um conjunto de 

mensagens e de disponibilidade que foi usada, nomeadamente, pela senhora 

Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, porque foi 

imprescindível o seu apoio na alocação, por parte da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, de um conjunto de maquinaria e de homens do exército e da 

força aérea. A força aérea foi determinante na desobstrução da estrada 

nacional duzentos e cinquenta, e o exército está a fazer a reposição de uma via 

de acesso a três famílias de Bucelas, para que ninguém fique isolado no 

concelho em consequência desta intempérie.  ---------------------------------------------  

Agradeço à senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e 

à senhora Ministra Mariana Vieira da Silva, que imediatamente veio ao nosso 

concelho fazer uma visita, durante uma manhã, que lhe permitiu conhecer o 
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impacto no terreno desta catástrofe, bem como pudemos dar nota do trabalho 

já feito pelos trabalhadores da Câmara, SIMAR, Juntas de Freguesia e forças 

de segurança, para repor aquilo que foi a desobstrução de um conjunto de vias. 

Esse trabalho foi, de facto, reconhecido por muitos.  ------------------------------------  

Essa visita foi importante, porque a decisão que o Governo tomou, numa 

reunião com os Presidentes de Câmara, a senhora Ministra Ana Abrunhosa, a 

quem agradeço toda a colaboração nestas duas semanas, e com a senhora 

Ministra Mariana Vieira da Silva, foi que os Municípios teriam que quantificar 

todos os danos, quer os do domínio público, quer os do domínio privado. 

Desde a primeira hora que o estamos a fazer, mas quero antecipar essa 

entrega e, no final desta sexta-feira, entregarei formalmente ao Governo toda a 

quantificação dos danos, quer públicos, quer privados. Entenda-se como 

públicos tudo o que é o domínio público, no que diz respeito a vias, taludes, 

muros de contenção, mas, também, equipamentos municipais, como escolas, 

pavilhões despectivos e equipamentos municipais de cultura que foram 

afetados por esta intempérie. -------------------------------------------------------------------   

Agradeço, também, aos serviços da Câmara a rápida quantificação que está a 

ser feita, bem como ao Departamento de Obras Municipais, porque foi um 

trabalho imprescindível. Irei entregar esta quantificação sexta feita, por forma a 

dar tempo ao Governo para criar as linhas de apoio necessárias para ajudar, 

não só naquilo que é o domínio privado, as famílias e a atividade económica, 

mas, também, os Municípios num conjunto de intervenções no domínio público.  

O compromisso que tenho do Governo é que se irá realizar um Conselho de 

Ministros, dia quinze de janeiro, onde dará nota dessas linhas de apoio e, por 

isso, nesta fase, aguardamos.  -----------------------------------------------------------------  

Mas há quem não podia aguardar. Particularmente muitas famílias do nosso 

concelho, cujo recheio das suas casas foi muito afetado e, particularmente, as 

micro e pequenas empresas do nosso concelho. Essas não podem esperar. 

Daí ter tomado a decisão de apresentar hoje este Fundo de Emergência 

Municipal, com a dotação de um milhão de euros, para socorrer essas famílias, 

as empresas e o comércio local. Tive a solidariedade dos senhores Vereadores 

e espero tê-la, também, nesta reunião de Câmara. --------------------------------------  
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Este apoio que vai ser dado, e tenho-o dito de forma pública em vários órgãos 

de comunicação social, em nada substitui aquilo que é o apoio determinante e 

estrutural do Governo, pelo qual, nesta fase, esperamos. Neste momento, a 

“bola” está do nosso lado, porque ainda não o quantificámos, mas a partir do 

momento em que o dossier for entregue a “bola” está do lado do Governo, que 

é onde eu quero que esteja para que depois volte para o Município com 

respostas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste caso este fundo vai apoiar as famílias, naquilo que são os danos no 

recheio das habitações, mobílias e eletrodomésticos. Hoje isto é possível 

porque os técnicos da ação social e da habitação estiveram no terreno e 

fizeram esta quantificação, no montante total de dois mil e quinhentos euros 

por família, segundo regras que a senhora Vice-Presidente irá explicar melhor. 

No entanto, colocámos duas vertentes nesta decisão, que penso serem de 

extrema importância. A primeira é que, tendo em conta que estamos numa 

época diferente, do Natal, pode haver famílias que tenham condições para 

fazer a aquisição daqueles eletrodomésticos e equipamentos básicos, para que 

possam regressar às suas habitações e passar esta época festiva no seio do 

seu lar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Com este regulamento, até final do ano, mediante o teto máximo de dois mil e 

quinhentos euros e mediante a relação e análise que os técnicos da Câmara 

irão fazer, abrimos esta porta da comparticipação contra fatura desses 

equipamentos a todas as famílias e a partir do dia um de janeiro, a metodologia 

a ser adotada é outra, permitindo que possamos ser uma alavanca ao comércio 

local. Por isso, vamos atribuir “vouchers” às famílias, no montante máximo de 

dois mil e quinhentos euros, a comprar no comercio local. Onde? As Atividades 

Económicas estão a trabalhar uma listagem de lojas que vão aderir a este 

programa, e as famílias em vez de compararem as televisões na Worten ou na 

Fnac, nada tenho contra estas lojas, mas têm de usar os “vouchers” no 

comércio local. Temos comércio na área dos eletrodomésticos, dos móveis e, 

felizmente, temos bom comércio no nosso concelho.  -----------------------------------  

Assim, apelo à responsabilidade social de cada empresa para fazer preços 

mais convidativos, permitindo que as famílias possam ir ao comércio local, 
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através desses “vouchers”, fazer as suas aquisições até esse montante, ou 

mais, mas, se for mais, terão as famílias que pagar.  ------------------------------------  

Esta é uma decisão que não está a ser feita em outros concelhos, mas acredito 

que esta é a melhor forma, porque é “aproveitar” esta oportunidade para dar 

um impulso à atividade económica do nosso comércio local.  -------------------------  

Relativamente àquilo que é o domínio das atividades económicas, 

apresentamos uma proposta relacionada com o seguinte: já temos essa 

quantificação feita em grande medida e há danos muito consideráveis em 

empresas de média e grande dimensão. Com este regulamento foi nossa 

opção, do atual Executivo, restringir a malha de modo a prestar apoio ao 

comércio, àquilo que é a micro e pequena empresa. São as empresas que, em 

muitos casos, não têm seguro, não têm capacidade para se candidatar a linhas 

de crédito, nem têm capacidade para resistir até à chegada dos apoios do 

Governo através do Ministério da Economia. Portanto, tínhamos que dar uma 

resposta rápida àquele comércio que é o café, o restaurante, o cabeleireiro e 

negócios familiares, que se não for este fundo com esta rapidez, estou em crer, 

por aquilo que conheci e visitei, que muitos deles não vão abrir portas.  -----------  

Este apoio serve como um balão de oxigénio, mas também serve para repor 

algum estado de animo, que está muito em baixo em muito do comércio, em 

partículas na zona da Flamenga e da Ponte de Frielas. Por isso limitámos este 

apoio a um teto máximo de meio milhão de euros de volume de negócios ano, 

que permite apoiar as micro e pequenas empresas.  ------------------------------------  

Assim, tudo o que são prejuízos até aos cinco mil euros o Município de Loures 

compromete-se a comparticipar em setenta por cento esses danos, até aos 

cinquenta mil euros. Este apoio é determinante e é muito importante, mas 

repito que em nada substitui o apoio necessário do Ministério da Economia, 

através da abertura de um conjunto de linhas de apoio.  -------------------------------  

Quando essas linhas de apoio forem abertas, por parte do Ministério da 

Economia para a atividade económica, os técnicos da Câmara e a consultora 

externa que nos está a apoiar no Plano de Recuperação e Resiliência e no 

PT2030, vão ter que andar na rua a prestar apoio às micro e pequenas 

empresas, porque estas empresas não têm a literacia financeira, nem “cabeça”, 

para estudar as linhas de apoio e verificar um conjunto de documentação 
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burocrática, que normalmente está associada a estas linhas de apoio.  

Portanto, a Câmara também se disponibiliza para ir ao encontra das micro e 

pequenas empresas, porque a média/grande empresa tem estrutura nas suas 

empresas para fazer a análise das linhas de apoio, que a micro e pequena 

empresa não tem. Este é um apoio burocrático que vamos, obrigatoriamente, 

ter de prestar no preenchimento das candidaturas das micro e pequenas 

empresas. Este apoio que que ir rapidamente para a rua.  -----------------------------  

Agradeço aos Vereadores da oposição que não têm pelouros nesta Câmara, 

pelo facto deste documento ter chegado tardiamente, porque só ontem 

estivemos a fazer algumas alterações. Faço aqui um justo reconhecimento por 

se disponibilizarem a fazer a discussão e a votação deste fundo, 

compreendendo a importância e a urgência desta deliberação hoje. Isto 

permite-nos qua na próxima reunião da Assembleia Municipal, terça-feira dia 

vinte e sete, finalizar o processo do ponto de vista das deliberações 

necessárias e, rapidamente, prestar este apoio urgente quer para as famílias, 

quer para o comércio local e para a atividade económica.  ----------------------------  

Agradeço, também, ao senhor Secretário de Estado do Comércio e Turismo 

que ontem também se deslocou ao nosso concelho, onde visitámos muito do 

comércio afetado, em particular, na zona de Ponte de Frielas e da Flamenga, 

onde houve a assunção do compromisso, por parte do senhor Secretário de 

Estado, dos apoios que irão chegar às empresas através do Ministério da 

Economia.  -------------------------------------------------------------------------------------------   

Este fundo é urgente. É um fundo de opção municipal, mas penso que todos 

partilhamos a sua urgência, a sua necessidade e a pertinência, tendo em conta 

a catástrofe que ocorreu no nosso concelho.  ----------------------------------------------   

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: O senhor Presidente já fez uma 

interpretação excelente do regulamento, que é revelador que este documento é 

elaborado em conjunto, com o envolvimento dos eleitos locais, dos serviços, 

dos nossos gabinetes e de todos aqueles que tiveram, em tempo record, a 

oportunidade de contribuir para o documento que hoje apresentamos e 

subscrevo as palavras de agradecimento e de reconhecimento que o senhor 

Presidente aqui proferiu.  ------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente, permita-se dizer que se hoje vamos aprovar este 

documento, com um retrato minimamente fiel do que foi a circunstância que 

ocorreu no nosso concelho, deve-se, efetivamente, a este trabalho no que se 

fez no terreno. Vou referir-me à área social, que é aquela em que estou mais 

envolvida, e ao trabalho que foi levado a cabo pelas técnicas, quer da área de 

ação social, quer da habitação, mas, também, da saúde. Unidades orgânicas 

que cooperaram durante dias, noites e fins de semana, que estiveram no 

terreno a fazer visitas às habitações de quase cento e cinquenta famílias, mais 

de trezentas e trinta pessoas envolvidas, que se traduzem em duzentos e dois 

adultos, oitenta crianças e cinquenta e quatro idosos.  ----------------------------------  

Algumas destas famílias, trinta e cinco, já tiveram apoios por parte da 

Segurança Social, num total de apoio de trinta e dois mil duzentos e noventa 

euros. Há um valor mínimo de duzentos e cinquenta euros de apoio, até um 

valor máximo de mil quatrocentos e oitenta euros, sendo o apoio da Segurança 

Social é, única e exclusivamente, para aquisição de eletrodomésticos e não 

para a aquisição de mobiliário e a Câmara complementa este apoio a estas 

famílias, na ótica do mobiliário.  ----------------------------------------------------------------  

As famílias que não tiveram, ainda, qualquer tipo de apoio, temos a indicação 

que o maior volume de estragos é ao nível do mobiliário. Há muitas perdas na 

área do mobiliário e de eletrodomésticos. Também tivemos a sinalização de 

famílias em que, depois de visita ao local, se percebeu que não eram relatos 

que resultaram da ocorrência das cheias. Há data de hoje, ainda temos cerca 

de quarenta famílias cujo processo de avaliação ainda está em curso, porque 

foram famílias que foram sinalizadas à Proteção Civil, durante o dia de 

domingo e segunda-feira e como as famílias estão a trabalhar, ontem, durante 

o período de visitas das técnicas não encontraram todas as pessoas em casa e 

disponíveis para fazer este levantamento. Esta é uma nota que quero 

transmitir.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Como referiu o senhor Presidente, os mecanismos de apoio vão ser nestas 

duas componentes: por um lado a título de reembolso a quem já tenha tido a 

capacidade e a necessidade imperiosa de fazer a aquisição. Ou seja, quem o 

fizer até ao dia trinta e um de dezembro teremos condições para fazer o 

reembolso e a outra modalidade será através da atribuição dos “vouchers” 
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respetivos. Para isso a Divisão de Economia e Inovação também está a 

preparar o levantamento de todo o comércio local, que reúna as condições 

para ser convidado a aderir a esta modalidade de atribuição de “vouchers”, e 

será a Câmara que ficará responsável pelo seu pagamento.  -------------------------  

Faz parte integrante deste mesmo regulamento um anexo com valores de 

referência, que resultam de uma auscultação que fizemos de mercado, quer 

relativamente ao mobiliário, quer aos eletrodomésticos. --------------------------------   

Tentámos salvaguardar, também, no articulado do regulamento, quer as 

situações de seguro, quer as questões de outros apoios que possam existir 

complementarmente, tendo em linha de conta que estes apoios devem ser 

complementares e não duplicados.  ----------------------------------------------------------  

Do nosso ponto de vista, este regulamento vai ao encontro daquilo que são as 

necessidades que identificámos no terreno. É nosso prepósito objetivar a 

concretização deste apoio financeiro, no máximo, até ao dia quinze de janeiro, 

de modo a que todos os serviços envolvidos possam operacionalizar e ter um 

canal privilegiado, ou de alguma prioridade no tratamento destas situações, 

porque é imperiosa a retoma da vida normal destas famílias.  ------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, o que 

pretendemos com este apoio ao comércio, aos empresários e às empresas é 

conseguir assegurar que os empregos permaneçam ativos e que as empresas 

voltem à sua vida, aparentemente, normal.  ------------------------------------------------  

Quero referir que tivemos cuidado, nomeadamente, com o artigo décimo e 

décimo primeiro do regulamento, de modo a que não aconteçam apoios em 

duplicado, ou em triplicado. Tivemos em atenção o apoio por parte da Câmara, 

mas há a questão das seguradoras, que me parece que está bem 

salvaguardada e há, também, o apoio do Estado Central.  -----------------------------  

Quero deixar, também, algumas notas importantes, para que todos conheçam 

a realidade daquilo que aconteceu no nosso concelho. Portanto, até às vinte 

horas, do dia de ontem, tínhamos sessenta e seis empresas contabilizadas, 

faltando apurar oito. No entanto, no decorrer desta reunião já recebi dois 

emails, de mais dois empresários, a enviarem os danos nas suas empresas.  ---  
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O maior número de empresas incluiu-se no primeiro e no segundo escalão, 

mais concretamente catorze empresas no primeiro escalão, até à data de 

ontem, e dezoito no segundo escalão. Ou seja, dos cinco mil e um euros até 

aos quinze mil euros. O que nos leva a perceber que a decisão deste Executivo 

é uma decisão assertiva. Quanto à questão das percentagens desde os setenta 

por cento aos trinta por cento, sucessivamente, nos respetivos escalões, 

estamos a apoiar aqueles que tiveram mais danos.  -------------------------------------   

Quero dar nota, também, que há um número de empresas com danos 

superiores a cinquenta mil euros, mais concretamente temos já dezanove 

empresas contabilizados com danos superiores a cinquenta mil euros. Tal 

como referiu o senhor Presidente, até há próxima sexta-feira, vamos enviar 

toda esta listagem para que estas empresas possam ser contempladas nos 

apoios que o Ministério da Economia vai disponibilizar.  --------------------------------  

Perante as explicações já prestadas quer pelo senhor Presidente, quer pela 

senhora Vice-Presidente, quero apenas deixar a informação sobre os stocks e 

as existências das empresas, que é sempre uma matéria suscetível e que 

tratamos aqui com muito cuidado. Portanto, pode surgir a dúvida, quando 

pedimos o contabilista certificado, mas é porque este pode certificar a questão 

das existências que foram danificadas nas empresas. Também contemplamos, 

porque há empresas e empresários que estão no regime simplificado, que não 

têm contabilidade organizada, mas essa situação foi analisada caso a caso, 

para que todos sejam contemplados e apoiados por parte do Município.  ---------  

Parece-me que este é um bom apoio. Temos analisado os apoios prestados 

por outros Municípios, e o apoio que vamos aprovar hoje parece-me ser um 

bom apoio para as empresas. Obviamente que não vai resolver os prejuízos 

causados na sua totalidade, mas há a situação dos seguros, e este poderá ser 

um “balão de oxigénio” bastante significativo, para que possam retomar a sua 

atividade comercial para desenvolver os seus negócios.  ------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, o 

documento chegou ontem bastante tarde, mas isso não impede, pelo menos da 

nossa parte, que possamos dar luz verde para que ele avance, 

independentemente de termos algumas questões relativamente à proposta que 
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nos é apresentada. Temos, também, algumas propostas que serão 

apresentadas na próxima reunião de Câmara, ou poderão ser trabalhadas em 

conjunto se o senhor Presidente entender, e algumas informações que iremos 

solicitar sobre a forma de requerimento, também, nas próximas semanas.  ------  

Assim, passo a ler a nossa posição sobre esta situação, sobre aquilo que 

achamos que é essencial, algumas propostas e informações que iremos 

solicitar:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Em defesa das populações afetadas pela intempérie é preciso passar das 

palavras aos atos -----------------------------------------------------------------------------------  

Na noite de dia 7 de dezembro e no dia 8 assim como no dia 13 o concelho de 

Loures registou níveis de precipitação extremamente elevados conforme dados 

oficiais do IPMA. ------------------------------------------------------------------------------------  

Foram dias de angústia e de pânico para todos aqueles que viram as águas 

entrarem pelas suas casas e estabelecimentos comerciais levando com ela 

tudo o que nalguns casos são os pertences e recordações de toda uma vida. ---   

Hoje é já possível perceber a verdadeira dimensão da tragédia que se abateu 

sobre diversos locais do concelho de Loures e sobre as populações. --------------  

Num primeiro momento a CDU mostrou toda a solidariedade com as pessoas 

que viram a sua vida perder-se nestes dias tendo também saudado fortemente 

todos os trabalhadores que ao longo de muitos dias e horas seguidas 

estiveram no terreno a ajudar quem mais precisava. ------------------------------------  

Importa por isso agora agilizar no imediato medidas de apoio diretas para quem 

delas precisa para conseguir pelo menos retomar a sua vida com a 

normalidade possível. -----------------------------------------------------------------------------  

Incluem-se aqui todos aqueles que viram as suas habitações afetadas e que 

perderam em alguns casos todo o recheio das mesmas, mas também os 

pequenos comerciantes que se não conseguirem retomar a sua atividade com 

a maior brevidade poderão nunca mais terem condições para reabrir o seu 

negócio. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas é também tempo de quantificar os prejuízos no espaço público com a 

identificação clara das situações decorrentes da intempérie e dos valores 

associados à sua resolução de forma a ser possível estabelecer o valor a que 
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ascenderam os prejuízos no espaço público, a que se deve acrescentar os 

prejuízos dos privados, chamando para a sua resolução o Governo, as 

Infraestruturas de Portugal, a Brisa e outras entidades que têm claramente 

responsabilidades de recuperar parte das infraestruturas públicas agora 

danificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Será também necessário com a maior brevidade estudar com os técnicos 

responsáveis do Governo, do Município, mas também dos SIMAR, Município 

de Odivelas, Infraestruturas de Portugal, Brisa entre outras entidades as 

medidas que têm de ser postas no terreno para mitigar esta situação no futuro 

devendo cada uma destas entidades assumir de facto as suas 

responsabilidades que nalguns casos têm sido continuadamente ignoradas 

com consequências graves para o nosso território. --------------------------------------  

Assim a CDU propõe: -----------------------------------------------------------------------------  

1 – Que seja disponibilizado um apoio imediato à população afetada para esta 

adquirir os bens essenciais para retomarem a sua vida nas suas habitações e o 

seu trabalho nos estabelecimentos comerciais. -------------------------------------------  

2 – Isentar totalmente ou parcialmente todos os lesados do pagamento da 

fatura da água dos SIMAR já que esta vai refletir valores muito superiores ao 

normal devido aos elevados gastos com as limpezas que duraram vários dias 

nalguns casos. --------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Criar um programa especial de apoio ao movimento associativo e às IPSS 

que tenham tido danos associados à intempérie. -----------------------------------------  

4 – Acompanhar a resposta das seguradoras aos lesados intervindo sempre 

que possível no sentido de apoiar a população para que os seus direitos sejam 

respeitados. ------------------------------------------------------------------------------------------  

5 - Fazer um levantamento rigoroso dos prejuízos causados pelas cheias bem 

como das entidades que são responsáveis em cada caso pela sua 

recuperação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

6 – Envolver as Juntas de Freguesia neste trabalho de identificação e de 

medidas a adotar e ressarcir as mesmas das verbas despendidas com o apoio 

à Proteção Civil Municipal nas diversas intervenções de emergência, que são 

competência do Município, que aconteceram enquanto se encontrava acionado 

o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. --------------------------------------  
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7 – Exigir ao Governo celeridade na tomada de decisões que têm de passar 

por apoios a fundo perdido, em particular para as empresas, e não com linhas 

de crédito que só levam a um endividamento cada vez mais sufocante de 

pequenos e médios empresários. -------------------------------------------------------------  

8 – Exigir ao Governo uma efetiva ação da Segurança Social junto da 

população assumindo as suas responsabilidades de apoio à população 

vulnerável que não podem ficar apenas e no fundamental a cargo do Município. 

9 – Terminar, no mais curto espaço de tempo possível, o trabalho técnico que 

permita concluir quais as medidas de mitigação que devem ser tomadas no 

terreno, para além das já terminadas e as que estão em curso nas linhas de 

água do concelho e que ascendem já a um valor total de cerca de 16 milhões 

de €.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Este trabalho deve contar também com o Município de Odivelas para que toda 

a linha de água da Ribeira da Póvoa seja intervencionada de forma coerente e 

articulada. --------------------------------------------------------------------------------------------  

10 – Promover em conjunto com o Governo e Infraestruturas de Portugal e 

Brisa as medidas não só de recuperação das passagens hidráulicas da A8, 

mas também para que sejam criadas condições para que a água da Ribeira da 

Póvoa possa escoar com o mínimo de constrangimentos. -----------------------------  

11 – Terminar as intervenções definidas no Plano Estratégico de reabilitação de 

linhas de água do Município de Loures e promover as medidas necessárias à 

prossecução do Plano de ação Municipal de adaptação às alterações climáticas 

aprovado em 2021. --------------------------------------------------------------------------------  

12 – Avançar com celeridade a ligação da rotunda de Á - das - Lebres e a 

rotunda das Oliveiras na EN115 em Santo Antão do Tojal de forma a que se 

ultrapassem futuros constrangimentos como aqueles a que assistimos nos 

últimos dias. -----------------------------------------------------------------------------------------  

13 – Exigir ao Governo que considere a recuperação da escola Mário Sá 

Carneiro em Camarate como prioritária para que esta seja intervencionada com 

a maior urgência criando as condições adequadas para a aprendizagem.  -------  

Sublinha-se a necessidade do Município tratar também como prioritário a 

construção do novo pavilhão nesta escola em acordo já firmado com o 

Ministério da Educação ainda pela CDU.” ---------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: senhor Presidente, para além 

das questões colocadas pelo senhor Vereador Goncalo Caroço, entrando na 

discussão e apreciação da proposta que nos é apresentada nesta reunião, 

gostaria de colocar algumas questões sobre a mesma. ---------------------------------  

Primeiro, relativamente ao âmbito da abrangência e das atividades que são 

propostas, tanto no preâmbulo, como no articulado do regulamento, o senhor 

Presidente da Câmara referenciou comércio local e atividades económicas na 

sua intervenção inicial, bem como o senhor Vereador Nelson Batista, que 

também referiu comércio local e empresas. No entanto, ao lermos a proposta 

há muita atividade económica que, do nosso ponto de vista, fica fora deste 

âmbito, assim como algumas empresas, tendo em conta que no preâmbulo é 

referido que o âmbito da aplicação, os critérios de apoio financeiro a atribuir é: 

“(…) I – Famílias; II – Comércio Local. (…)”. Ora, do nosso ponto de vista, há 

algumas empresas que não são comércio local e que, certamente, foram 

afetadas por estas intempéries, bem como as atividades agrícolas e a pecuária, 

que também não são comércio local e que não vemos refletidas nesta 

proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Como também já foi referido na nossa declaração inicial, gostaríamos de saber 

que tratamento vai ser dado ao movimento associativo, que foi afetado nestas 

intempéries e se haverá uma linha específica para isso, incluída no 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, ou noutro programa que o 

Município tenha, tendo em conta que tanto o clube desportivo de Frielas, com a 

derrocada do muro que entretanto já está a ser intervencionado, como o clube 

de Ponde de Frielas, com o problema do piso sintético e com todas as 

instalações de apoio à sua atividade afetadas, nomeadamente, o bar e os 

balneários. Portanto, a dúvida que temos é que não estando contempladas 

nesta proposta, como é que o Município pensa resolver e ajudar nestas 

situações?  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Entrando especificamente no articulado do regulamento, temos, também, 

algumas propostas a fazer e alguns esclarecimentos a solicitar. Relativamente 

ao artigo sexto, referente à natureza e ao montante do apoio, de acordo com o 

anexo um que só nos foi disponibilizado hoje, há aqui a questão do recheio das 

habitações, nomeadamente eletrodomésticos e mobiliário, e questiono se as 
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obras no edificado, caso elas sejam necessárias, em alguns casos, se serão 

contempladas neste artigo.  ---------------------------------------------------------------------  

No artigo décimo, que está relacionado com a questão inicial que coloquei 

sobre o comércio local e as atividades económicas, na alínea “b” que refere: 

“(…) Possuir estabelecimento comercial no Concelho de Loures ou desenvolver 

comprovadamente atividade económica neste concelho;(…)”. O que é que se 

entende por “desenvolver comprovadamente atividade económica no 

concelho”, uma vez que se possui estabelecimento comercial no concelho está 

registado no concelho. Gostaríamos de ter alguns esclarecimentos sobre esta 

matéria.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao artigo décimo segundo, relativo à natureza do apoio e as 

verbas de que estamos a falar, agradeço a informação dada quanto ao número 

de empresas de que já há registo e já fizeram chegar ao Município que tiveram 

ocorrências nas suas instalações, mas ao analisar este escalonamento e para 

estas percentagens, pensamos que foram feitas um pouco em “cima do joelho”. 

Ao avaliar estes valores, verifica-se que na passagem do escalão dos cinco mil 

euros para os cinco mil e um euros, com a redução de dez por cento, por 

exemplo, quem tem até cinco mil euros de despesa a comparticipação é de três 

mil e quinhentos euros, mas quem tem de prejuízo de cinco mil e um euro vai 

receber menos do que quem tem o prejuízo de cinco mil euros.  --------------------  

Esta situação vai-se repercutindo e o afastamento é cada vez maior, sendo que 

no escalão acima de vinte e cinco mil euros de prejuízo até trinta e um mil 

euros, quem se enquadrar neste escalão vai receber menos do que quem tiver 

um prejuízo, ou danos, na ordem dos vinte e cinco mil euros. ------------------------  

No escalão entre trinta e cinco mil euros a quarenta e sete mil euros, quem se 

enquadrar neste escalão, irá receber menos do que quem estiver no escalão 

dos trinta e cinco mil euros. ---------------------------------------------------------------------   

Portanto, em termos de contas e números é isto acontece. Neste sentido, a 

proposta que apresentamos de alteração ao artigo décimo segundo é que 

sejam contemplados só dois escalões: o primeiro escalão até cinco mil euros e 

um único escalão acima dos cinco mil euros, acrescentando que no segundo 

escalão nenhum beneficiário irá receber menos do que quem estiver no 

primeiro escalão, mantendo-se só o escalão de setenta por cento de 
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comparticipação até cinco mil euros e sessenta por cento acima de cinco mil 

euros. Portanto, quer seja em empresas grandes, ou empresas pequenas, os 

danos existiram e a capacidade de resposta para fazer face a esses danos 

deve ser igual para todos.  -----------------------------------------------------------------------   

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, agradeço os contributos 

da Coligação Democrática Unitária e, na área de apoio à família, esclareço o 

seguinte: foi nossa opção direcionar o apoio do Município para o recheio, quer 

das casas, quer no comércio. Este foi um princípio que nos norteou, porque 

esta concretização é muito mais evidente e conseguimos ser muito mais 

rigorosos. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Como os senhores Vereadores sabem, ao estarmos a prestar apoio 

relativamente a obras colocar-se-ia em causa a análise do ponto de vista da 

legalidade, ou não, das suas habitações. Também a questão da existência de 

seguros de paredes por parte destas famílias e, por outro lado, resulta do 

levantamento que fizemos de que a maioria das famílias estão em casas 

arrendadas. Portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida por parte do 

senhorio e, no concreto, da exigência legal de terem seguro de paredes que 

possa vir a cobrir estes danos. Esta foi a opção tomada e, atendendo à 

celeridade que queremos dar na aplicação efetiva destes apoios, é a melhor 

forma que temos da sua concretização.  ----------------------------------------------------  

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

 O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Vereador, em relação à 

atividade comercial todas as empresas estão incluídas. Não há dúvida 

nenhuma. Estamos a receber a informação dos prejuízos de todas as 

empresas e o artigo décimo quinto salvaguarda, também, essa situação 

quando se refere: “(…) A Câmara Municipal de Loures pode decidir sobre a 

atribuição de apoio extraordinário em casos omissos neste Regulamento (…)”. 

Mas estão todas incluídas, inclusive o setor primário, em relação aos apoios.  --  

Em relação aos escalões, nós tivemos muita atenção relativamente a isto, mas 

de forma a que se perceba, por exemplo, no escalão três, neste momento 

existem quatro empresas, no escalão quatro existem duas empresas e no 

escalão cinco existe uma empresa. -----------------------------------------------------------   
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Quando refere que uma empresa com um prejuízo de quinze mil e cinco euros 

vai receber menos do que uma empresa que teve de prejuízo dez, ou doze mil 

euros, neste caso também o artigo décimo quinto dá resposta a esta questão e 

vamos ter em consideração todas estas situações. Portanto, uma empresa que 

apresente um prejuízo de quinze mil e dois euros, neste caso podemos ajustar 

o valor de forma a que essa empresa fique no escalão anterior, porque não 

estamos aqui para prejudicar a questão da atividade comercial e essas 

situações estão todas salvaguardadas. Mas tínhamos de atribuir o critério do 

escalonamento, para que pudéssemos ter forma de atribuir este apoio às 

empresas porque, senão, a determinada altura, não conseguíamos ter controle 

sobre a questão das empresas. Esta foi a forma encontrada, que não é única, 

porque outros Municípios estão a trabalhar com escalões. Portanto, todos os 

serviços trabalharam esta matéria e nenhuma empresa vai ficar sem o 

respetivo apoio.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Faltou-me dizer, anteriormente na minha intervenção inicial, que as Freguesias 

que foram afetadas, para além de Santo António dos Cavaleiros há, também, a 

Freguesia de Loures, a Freguesia de Bucelas, a Freguesia de Sacavém e Prior 

Velho e a de Santo Antão e São Julião do Tojal. Os serviços já fizeram esse 

levantamento, que agradeço, um trabalho exaustivo que continuam a fazer, 

porque outras empresas e empresários ainda estão a apresentar os seus 

danos. Portanto, estão devidamente enquadrados.  -------------------------------------  

Quanto à questão colocada sobre se possui estabelecimento comercial no 

concelho de Loures, ou desenvolve comprovadamente atividade económica 

neste concelho, está relacionado com empresas ou estabelecimento que tem a 

sua sede num concelho vizinho, mas que desenvolvem a sua atividade 

económica em Loures através de uma loja, ou de um estabelecimento no 

concelho, que sofreu danos, e também será apoiada.  ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, face a esta 

explicação do senhor Vereador Nelson Batista, então o artigo décimo quinto 

resolve o problema e não há a necessidade do artigo décimo segundo. Mas 

aqui não há casos omissos, porque se o dano foi “x” não é omisso, é 

enquadrado no regulamento e aplica-se o artigo décimo segundo. Portanto, se 
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há escalões os prejuízos têm de ser enquadrados neles, não podem ser 

integrados no artigo décimo quinto e estar nas mãos do senhor Presidente 

decidir se fica no escalão acima, ou no escalão abaixo, tendo em conta que a 

documentação que tem à frente é para um determinado escalão. Não estamos 

a falar de meia dúzia de euros, por exemplo, quem apresente danos no valor 

de trinta e cinco mil euros pode receber até catorze mil euros, mas se uma 

empresa tiver danos no valor de trinta e seis mil euros, vai receber dez mil e 

oitocentos euros. São três mil e duzentos euros de diferença, ou é o senhor 

Presidente que vai assinar e mudar de escalão?  -----------------------------------------  

Portanto, chamo a atenção para este aspeto, porque vão acontecer injustiças 

relativamente à atribuição do apoio, com este escalonamento e com as 

percentagens atribuídas a cada escalão. É por isso que tentámos uniformizar 

esta questão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Se o senhor Vereador diz que são contempladas todas as atividades 

económicas que apresentarem documentação junto da Câmara, então, tanto 

no preâmbulo, como no artigo décimo segundo, retire-se “comércio local” e 

mencione-se “atividades económicas”, porque uma empresa e uma atividade 

económica pode não ser comércio local. Penso que se deve corrigir, porque, na 

prática, o Município está a assumir que todas as atividades económicas que 

apresentem prejuízos serão contempladas. A não ser assim, depois, à luz do 

regulamento, se não for comércio local não é contemplado por este apoio e 

vamos usar o artigo décimo quinto. Então, faça-se o regulamento só com o 

artigo décimo quinto e fica nas mãos do senhor Presidente atribuir a verba que 

entender aos beneficiários do apoio.  ---------------------------------------------------------  

Agradeço as explicações da senhora Vice-Presidente, como referiu há as 

questões do seguro de paredes dos imóveis e há, também, a questão do 

seguro de recheio, porque até há quem não seja proprietário do imóvel, seja 

inquilino, e tenha seguro de recheio. Mas relativamente à questão das paredes 

para obras será o seguro do imóvel, que será da responsabilidade do 

proprietário. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, reiteramos a nossa proposta, mas podemos chegar à conclusão, 

tendo em conta que a senhora Vice-Presidente também referiu que já estão 

registadas cento e cinquenta famílias, se todas elas tiverem os dois mil e 
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quinhentos euros de apoio como aqui é proposto como sendo o valor máximo, 

já estamos a falar numa verba de trezentos e setenta e cinco mil euros. Ora, 

trezentos e setenta e cinco mil euros para um milhão, se calhar, para as 

empresas é curto e haverá a necessidade de reforçar esta verba para 

podermos chegar a todas as atividades económicas que sofreram com estas 

intempéries.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, na minha 

intervenção inicial fiz referência e coloquei ênfase nesta matéria. Pensei que 

tinha sido explicito, mas vou tentar enquadrar melhor a situação. Portanto, nós 

temos empresas de grande, pequena e média dimensão, classificadas 

consoante o número de trabalhadores e o volume de negócios que cada uma 

apresenta.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Repito que foi uma opção do atual Executivo Municipal a criação deste fundo, 

que em nada substitui o apoio do Ministério da Economia e do Governo. É um 

apoio que vai, na nossa opinião e tendo em conta aquilo que conhecemos da 

realidade do tecido empresarial do nosso concelho, particularmente daquele 

que foi afetado, que é o comércio local. Daí a restrição a um volume de negócio 

de quinhentos mil euros por ano. Ou seja, quem tem um volume de negócio 

acima de quinhentos mil euros por ano, não é contemplado com este apoio. 

Mas é uma opção nossa e os senhores Vereadores podem não concordar, 

estão no direito de não concordar com ela. Tomámos esta decisão porquê? 

Porque as empresas de média e grande dimensão que tiveram prejuízos, essa 

quantificação foi feita e vai ser remetida para o Governo, para o Ministério da 

Economia, que criará linhas de apoio para estas e para todas as outras.  ---------  

Agora, o comércio local é aquele que tem mais dificuldade em retomar a sua 

atividade económica. São negócios familiares, microempresas, em que este 

apoio de quatro, cinco ou seis mil euros são determinantes, para que possam 

rapidamente retomar a sua atividade económica. Basta deslocarem-se a um 

conjunto de cafés, restaurantes, pastelarias, cabeleireiros para verificarem “in 

loco” que se não for este apoio não conseguem reabrir e retomar a sua 

atividade económica. Portanto, a dificuldade para estes é muito maior do que 

para as médias e grandes empresas, porque têm outra estrutura. Conhecendo 
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a realidade, como penso que todos conhecem, tem outro tipo de seguros, outro 

tipo de apoio técnico, outro tipo de linhas de crédito e podem, de alguma forma, 

aguentar até à vinda desse apoio mais estrutural do Ministério da Economia. As 

empresas de menor dimensão é que não podem, e foi uma opção nossa fazer 

esta restrição.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Toda a atividade económica é legítima, todas as empresas que tiveram 

prejuízos devem ser apoiadas, mas era impossível socorrermos de uma 

maneira estrutural e profunda todas elas. Por isso é que o Governo, o 

Ministério da Economia, se comprometeu a lançar linhas de apoio a partir do 

dia quinze de janeiro para toda a atividade económica, em particular também 

para a média e grande empresa.  -------------------------------------------------------------  

Repito que este apoio é muito especificamente para a micro e pequena 

empresa, aquela que não tem a estrutura necessária para se aguentar até à 

vinda do apoio do Ministério da Economia, tendo em conta a burocracia e a 

necessidade legal de enquadramento e de regulamentação, a não ser que se 

aproveitem as linhas de apoio que existiram na altura da covid e se antecipe 

um pouco o prazo. Esta é a opção clara que tomámos e que assumimos.  -------  

Senhores Vereadores, relativamente à questão dos escalões as fronteiras têm 

de existir sempre. Portanto, em qualquer alteração que se faça essa fronteira 

terá de existir e haverá sempre alguém que se possa sentir prejudicado por 

esse novo escalonamento, ou por essa nova fronteira. Aquilo que quisemos foi 

encurtar as margens para que, de facto, se diminuíssem essas injustiças, mas 

por muitos escalões que se encontrem haverá sempre alguém que se sinta 

injustiçado. Daí que as fronteiras e os escalonamentos são estes, são aqueles 

que achamos que são os mais corretos, porque mesmo que se criem outros 

haverá sempre alguém que se sinta prejudicado.  ----------------------------------------  

Portanto, esta foi a fronteira em que enquadramos os escalões e do ponto de 

vista a que se destinam melhor se enquadram.  ------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, ouvimos 

as suas explicações, mas o regulamento não responde àquilo que o senhor 

acabou de dizer que quer responder. Ou seja, uma pequena e média empresa, 

que não seja comércio local e que tenha menos de quinhentos mil euros, está 
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ou não aqui incluída? É que se é para estar incluída o regulamento apenas 

refere comércio local. Esta é que é a questão.  --------------------------------------------  

É evidente que num regulamento que é feito de um momento para o outro há 

sempre situações que é preciso corrigir e melhorar. Portanto, é nesse sentido 

que estamos a colocar estas questões.  -----------------------------------------------------  

Aquilo que propomos é que onde se refere “comércio local” passe a constar 

“atividade económica” até aos quinhentos mil euros de volume de negócio.  -----  

Senhor Presidente, a questão relacionada com os escalões é que não é 

possível defender que um pequeno comerciante que tenha quinze mil euros de 

prejuízo, receba nove mil e quinhentos euros de apoio, mas se tiver dezasseis 

mil euros de prejuízo recebe oito mil euros de apoio. Isso é que não é possível 

e penso que todos concordamos com isto.  ------------------------------------------------  

Nós apresentámos uma proposta concreta que é: até aos cinco mil euros o 

apoio é de setenta por cento, a partir daí o apoio é de sessenta por cento não 

podendo nunca ser inferior a três mil e quinhentos euros. Porquê? Porque três 

mil e quinhentos euros é o valor máximo que é estipulado até aos cinco mil 

euros de prejuízo e ninguém pode receber menos do que isso. Esta é a nossa 

proposta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, se a Câmara entender que esta proposta não é adequada, então, 

no mínimo, o que se deve dizer é que ninguém pode receber menos do que o 

valor máximo que está atribuído ao escalão anterior e esse problema fica 

resolvido.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, ou se aceita a proposta que a Coligação Democrática Unitária está a 

propor que é: até aos cinco mil euros de prejuízo recebem três mil e quinhentos 

euros de apoio e daí para a frente recebem sessenta por cento do prejuízo, não 

podendo nunca, quem tiver mais de cinco mil euros de prejuízo, receber um 

apoio inferior a três mil e quinhentos euros. Esta é a nossa proposta. No 

entanto, se a Câmara entender que a nossa proposta não é adequada, que não 

concorda com ela e que devem existir os vários escalões, então deve ficar no 

regulamento que quando se passa para um escalão superior não se pode 

receber menos de apoio do que o valor máximo do escalão anterior.  --------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, percebi agora a 

questão e a situação deve ser analisada durante a discussão da proposta. ------  

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

A SENHORA VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, ainda tenho algumas 

informações para prestar.  -----------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito ao tecido associativo, o senhor Vereador Paulo Rui Amado 

colocou a questão concreta relativamente a dois clubes que foram francamente 

atingidos, a Câmara já está a intervir, e também teve oportunidade de disser 

isso na sua intervenção. Portanto, imediatamente, optámos por prestar apoio 

através da intervenção direta da Câmara e em resolver os problemas que 

foram identificados, por forma a que a atividade desportiva destes dois clubes 

esteja normalizada o mais rapidamente possível. Daí não termos tido a 

necessidade de incluir, neste regulamento, qualquer linha de apoio para a 

vertente associativa.  ------------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito à questão dos seguros, consta no artigo sexto, número 

dois: “(…) O apoio a que se refere o nº 1, aplica-se aos agregados familiares 

cujo seguro não cubra as despesas ou parte delas ou, até, perante a 

inexistência de seguro declarada sob compromisso de honra (…)”. Portanto, 

deve ser subscrita uma declaração, sob compromisso de honra, em que tal não 

acontece.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao valor e às contas que o senhor Vereador efetuou, da nossa análise 

os valores não serão propriamente esses. Ou seja, das famílias que temos 

identificadas, e tendo em linha de conta que algumas já foram apoiadas pela 

Segurança Social, o nosso apoio será mais reduzido e complementar. Por 

outro lado, os prejuízos diferem de família para família, mas o nosso apoio não 

ultrapassará os duzentos mil euros para apoio concreto às famílias.  ---------------  

Se o senhor Presidente me permitir e entender oportuno, porque ainda 

estamos na discussão deste ponto das medidas de apoio e foi entregue um 

documento pela Coligação Democrata Unitária, passaria a fazer alguns 

comentários porque algumas das propostas apresentadas já estão a ser 

concretizadas e a ser trabalhadas. Portanto, convém deixarmos clara essa 

circunstância.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Desde logo, nas soluções de apoio imediato às famílias nos dias que se 

seguiram, quer no apoio à alimentação, quer no apoio com roupa, quer, 

inclusivamente, no apoio a mobiliário que nos foi chegando através de 

doações, que tivemos oportunidade de distribuir e que consta na vossa 

proposta no ponto um.  ---------------------------------------------------------------------------       

No ponto três, relativamente à criação de um programa especial de apoio ao 

movimento associativo e às IPSS´s, quero dizer que não tivemos nenhum 

relato de danos em nenhuma IPSS decorrente deste processo. Por isso não 

tivemos, até à presente data, a necessidade de levar a cabo qualquer tipo de 

medida nesta área. Relativamente ao Movimento Associativo, verificaram-se 

danos em dois clubes e já referi anteriormente qual foi a nossa metodologia.  ---  

Quanto ao levantamento rigoroso dos prejuízos causados pelas cheias, quer na 

componente das famílias, quer na componente das empresas, ele está a ser 

trabalhado e em vias de estar concluído e, como referiu o senhor Presidente, 

perspetiva-se a entrega ao Governo até à próxima sexta-feira.  ----------------------  

Relativamente ao envolvimento das Juntas de Freguesia, ele está a acontecer 

desde a primeira hora, de todos os quadrantes políticos. Inclusivamente, foi 

pedido pelo Senhor Presidente e pelo coordenador deste grupo de trabalho, o 

Dr. Pedro Barbosa, que as Juntas de Freguesia fizessem chegar ao Serviço 

Municipal de Proteção Civil um levantamento exaustivo de todos os seus 

danos. Por isso este ponto seis também está concretizado.  --------------------------  

Relativamente à exigência ao Governo de celeridade das medidas para a 

tomada de decisões, dizer que o senhor Presidente foi o autarca que desde a 

primeira hora mais reivindicou este apoio ao Governo. Portanto, se dúvidas 

houvesse está concretizado e sobejamente presente nos diferentes órgãos de 

comunicação social.  ------------------------------------------------------------------------------  

No ponto oito, quanto à exigência à Segurança Social, isso também foi feito e, 

felizmente, foi concretizado. Ou seja, trinta e cinco famílias estão, por estes 

dias, já a receber os apoios financeiros da Segurança Social.  -----------------------  

Quanto aos pontos de nove a treze, são áreas sobre a responsabilidade do 

senhor Vereador Nelson Batista, com alguma intervenção do senhor 

Presidente, e deixo-lhes o comentário relativamente a estas outras áreas.  ------  
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Quanto à proposta constante do ponto dois, relativamente à isenção total ou 

parcial a todos os lesados do pagamento da fatura da água, tem estado a ser 

analisada, juntamente com os SIMAR, a possibilidade de se concretizar.  --------  

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

O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, em relação 

ao regulamento aceito a proposta apresentada pela Coligação Democrática 

Unitária de, em vez de “comércio local”, passar a constar “atividades 

económicas”. Em relação ao clausulado dos escalões, talvez pudéssemos 

acrescentar um ponto onde se diga “Ninguém pode ser prejudico por pertencer 

a um escalão superior, em comparação ao escalão anterior”.  ------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço pediu a palavra para intervir, e a seguir fazíamos um 

intervalo para podermos fazer esses pequenos ajustes no Regulamento antes 

da votação.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, depois de 

ouvir a senhora Vice-Presidente ainda bem que está tudo bem encaminhado. 

Mas, seja como for, todos sabemos que são processos difíceis, complexos e 

que vão requerer muito trabalho e muita pressão nos próximos meses. Cá 

estaremos para acompanhar isto que referimos na nossa proposta, esperamos 

que seja possível chegar a bom porto em todas as questões que estão aqui 

colocadas e tudo o que tem sido referido pelo próprio Governo nos últimos 

dias. Mas, estamos em crer que vai ser preciso muito trabalho. ----------------------   

Esperamos que o senhor Presidente e os senhores Vereadores estejam 

cientes disso, porque passar das palavras aos atos nem sempre é fácil e 

vamos precisar de muita força para que isso seja possível acontecer nos 

próximos tempos.  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Eram doze horas e cinquenta e seis minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às treze horas e cinco minutos. -------------   
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O VEREADOR, SENHOR NELSON BATISTA: Senhor Presidente, as 

alterações são as seguintes: onde se lia “comércio local” passa a ler-se 

“atividades económicas”. No artigo décimo segundo, o ponto dois passa a três, 

e no número dois passa a constar “(…) o valor mínimo de cada escalão não 

seja inferior ao montante máximo atribuído no escalão anterior (…)”.  --------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Os senhores Vereadores da 

Coligação Democrática Unitária concordam com as propostas de alteração?  ---  

Então vamos passar à votação com as referidas alterações. --------------------------   

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

III)  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------   

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. Laurent Mendy, residente na Rua Ary dos 

Santos, nº. 10 – 3º Direito, 2680-304, Apelação, para expor a situação do seu 

pai, José Mendes, que tem uma habitação municipal atribuída conjuntamente 

com outro inquilino de nome Leonel Gomes, sendo que não se sabe do seu 

paradeiro desde dois mil e cinco.  -------------------------------------------------------------  

Informou que foi apresentado um requerimento no GIL da Apelação para a 

exclusão do Sr. Leonel Gomes do realojamento da habitação municipal, e um 

pedido de coabitação para a sua mãe e para os dois filhos, a que ainda não 

obtiveram resposta.  -------------------------------------------------------------------------------   

Referiu, ainda, que o seu pai se encontra hospitalizado numa unidade de 

cuidados intensivos e, como a habitação é no 3º andar, solicita a transferência 

para uma habitação no rés-do-chão, que seja concedida a coabitação para a 

sua mãe e para os dois filhos e solicita, também, um novo plano de pagamento 

da dívida acumulada.  -----------------------------------------------------------------------------  
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--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Ricardo Agostinho Mota, residente na 

Rua Domingos José de Morais, nº. 65 – 5º Direito, 2685-046 Sacavém, para 

expor a situação em que se encontram os muros de contenção do Forte de 

Sacavém, na Rua Domingos José de Morais, que estão em risco de derrocada.  

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

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

--- Relativamente à questão do Sr. Munícipe João Ricardo Agostinho Mota, o 

senhor Presidente da Câmara informou que o anterior Executivo da Câmara 

elaborou o projeto e lançou o concurso para essa obra, mas que ficou deserto 

e que por decisão deste Executivo Municipal foi aumentado o valor da 

empreitada, para que o novo concurso não fique deserto. Referiu que é uma 

obra em que o financiamento é feito através de empréstimo bancário no valor 

de um milhão de euros, mas que a obra rondará um ponto dois milhões de 

euros sem IVA.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Informou o senhor munícipe que o concurso será lançado durante a primeira 

quinzena do mês de janeiro e que serão utilizados todos os instrumentos 

legais, tendo em conta a urgência, para iniciar a obra o mais rapidamente 

possível. Informou, também, que durante a segunda quinzena de janeiro será 

feita uma apresentação e uma reunião com todos os moradores em Sacavém 

para ficarem a conhecer tecnicamente a obra e os prazos.  ---------------------------  

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

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

--- Relativamente à questão do Sr. Laurent Mendy, senhora Vice-Presidente 

transmitiu que o seu pai foi realojado com outro senhor porque não tinha 

agregado familiar.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Informou que há um histórico de incumprimento reiterado das obrigações do 

seu pai, enquanto arrendatário, não só na entrega da documentação que foi 

solicitada várias vezes pelos serviços, como do não cumprimento quer do 

pagamento da renda, quer no não pagamento do plano de regularização 

existente.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Contudo, referiu que foi hoje apresentada pelo Sr. Munícipe uma situação que, 

do ponto de vista do quadro social, merece a melhor atenção e que será objeto 

de análise.  -------------------------------------------------------------------------------------------      
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Solicitou ao Sr. Laurent Mendy que transmita à sua mãe, porque é a pessoa 

que deverá representar o seu pai junto dos serviços, para que no próximo dia 

quatro de janeiro, às catorze horas e trinta minutos, se apresente no 

Departamento de Habitação para se reunir com as dirigentes responsáveis pela 

área de gestão patrimonial e pela área social.   -------------------------------------------  

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

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

IV)  ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ------------------------------------------------ 

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

- Atas da 3ª Reunião Extraordinária, 24ª e 25ª Reuniões Ordinárias dos SIMAR 

- Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures 

e Odivelas, realizadas em 2022.11.14, 2022.11.03, e 2022.11.17, 

respetivamente;  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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, junto às propostas, em pasta anexa ao 

Livro de Atas: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 795/2022 – Ratificação da 16ª 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 NvO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 
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DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- Eram treze horas e dez minutos quando foram encerrados os trabalhos 

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

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

 --- A Reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Administração 

Geral.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUÍDA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, 

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

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1963.  ------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

O Secretário,  

 


