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-------------------------------------MANDATO 2017-2021  --------------------------------------  

-------------------------------------ATA DA 50ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2019-11-20, NO PALÁCIO 

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

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

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

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

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

quarenta minutos, com a presença inicial do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, das Senhoras Vereadoras e dos Senhores Vereadores: -------------------   

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

---- ANTÓNIO MANUEL LOPES MARCELINO --------------------------------------------  

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

---- IVONE DE FÁTIMA DA CUNHA GONÇALVES ---------------------------------------  

---- JOÃO MANUEL FERREIRA CALADO --------------------------------------------------  

---- MARIA RITA COLAÇO LEÃO -------------------------------------------------------------  

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

---- NUNO MIGUEL RIBEIRO VASCONCELOS BOTELHO ---------------------------  

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

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

PONTO UM -  Dada a circunstância da Vereadora, senhora Sónia Alexandra da 

Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes e do Vereador, senhor Tiago Farinha 

Matias se encontrarem impossibilitados de comparecer à reunião, estiveram 

presentes, em sua substituição, a senhora Maria Arlete Rodrigues Augusto 

Barata Simão e o senhor Paulo Rui Luís Amado, tendo a Câmara deliberado 

justificar as faltas dos senhores Vereadores à presente reunião. --------------------  

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

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

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

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

novembro, dezoito, que registava um total de disponibilidades para o dia 

seguinte, no montante de trinta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois 

mil, quatrocentos e trinta e nove euro e setenta cêntimos. -----------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída, constavam os assuntos 

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

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

PONTO 1. ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

----------------LOURES, REALIZADA EM 2019.10.09 --------------------------------------  

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

PONTO 2.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 636/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, RELATIVA À  

----------------AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  

----------------DE MÉDIO E LONGO PRAZO -------------------------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 637/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------DA DOAÇÃO DE PRÉDIOS SITOS NA UNIÃO DAS FREGUESIAS  

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

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 638/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DA COMISSÃO DE  

----------------AVALIAÇÃO E A ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO DE MÉRITO  

----------------EMPRESARIAL DO ANO 2019 ------------------------------------------------  

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

PONTO 5.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 639/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A PROPOSTA  

----------------A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, RELATIVA AO  

----------------CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE  

----------------COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - INVESTIMENTO,  

----------------NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E  

----------------APELAÇÃO --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 640/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA À  

----------------AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  
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----------------DE MÉDIO E LONGO PRAZO - SERVIÇOS  

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

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

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 641/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DO CONTRATO REFERENTE À  

----------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS PELOS  

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

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

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 642/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------SUPENSÃO DA EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE  

----------------CONDUTAS, EM CANEÇAS (FASE II); - A PRORROGAÇÃO DO  

----------------PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR 30 DIAS; - DOS SIMAR -  

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

----------------DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS ---------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 643/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REFERENTE À  

----------------CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA COM A  

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

----------------UNIPESSOAL, LDA, PARA O ANO ECONÓMICO DE 2020 ----------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 644/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O PREÇO DE VENDA  

----------------AO PÚBLICO, NAS LOJAS DA REDE MUNICIPAL DE MUSEUS  

----------------DE LOURES, DO CATÁLOGO “SACAVÉM, A OUTRA LOIÇA” ------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 645/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - A DECISÃO  

----------------DE NÃO ADJUDICAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO,  

----------------ATRAVÉS DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR,  
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----------------FACE À EXCLUSÃO DE TODAS AS PROPOSTAS; - O ÍNICIO DO  

----------------PROCEDIMENTO E O PREÇO BASE; - O PREÇO  

----------------ANORMALMENTE BAIXO; - A NÃO CONTRATAÇÃO POR  

----------------LOTES; - O VALOR DA CAUÇÃO; - O PROGRAMA DE  

----------------CONCURSO; - O CRITÉRIO DE DESEMPATE; - O CADERNO DE  

----------------ENCARGOS; - O ANÚNCIO DO CONCURSO; - A  

----------------CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO JÚRI; - A DELEGAÇÃO DE  

----------------COMPETÊNCIAS NO JÚRI; - A DELEGAÇÃO DE  

----------------COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE; -O ANÚNCIO DO  

----------------CONCURSO; - A DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES  

----------------AUTORIZADOS PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA  

----------------PLATAFORMA ELETRÓNICA; - A DESIGNAÇÃO DO GESTOR  

----------------DO CONTRATO; - RELATIVAMENTE À OBRA DE  

----------------BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE  

----------------DOIS NOVOS EDIFÍCIOS, EM UNHOS -------------------------------------  

----------------(PROCº Nº. 1092-G/DOM E 1902-H/DOM) ---------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 646/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - O  

----------------PROJETO DE EXECUÇÃO; - O INICÍO E TIPO DO  

----------------PROCEDIMENTO; - O PREÇO BASE; - O PREÇO  

----------------ANORMALMENTE BAIXO; - O CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO E O  

----------------CRITÉRIO DE DESEMPATE; - A NÃO CONTRATAÇÃO POR  

----------------LOTES; - O VALOR DA CAUÇÃO; - O PROGRAMA DE  

----------------CONCURSO E O CADERNO DE ENCARGOS; -  A   

----------------CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO JÚRI; - A DELEGAÇÃO DE  

----------------COMPETÊNCIAS NO JÚRI; - A DELEGAÇÃO DE  

----------------COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE; - O ANÚNCIO DO  

----------------CONCURSO E A PUBLICAÇÃO ELETRÓNICA NO SITIO DO  

----------------DIÁRIO DA REPÚBLICA; - A DESIGNAÇÃO DE  

----------------REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA ASSINATURA DE  

----------------DOCUMENTOS NA PLATAFORMA ELETRÓNICA; - A  

----------------DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO; -  
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----------------RELATIVAMENTE À OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE EIXO  

----------------VIÁRIO DO INFANTADO E PERCURSO CICLÁVEL - LOURES -----  

----------------(PROCº Nº. 1641-C/DOM)-------------------------------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 647/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - OS  

----------------PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS; - O VALOR DAS TAXAS  

----------------URBANÍSTICAS; - FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO  

----------------DAS OBRAS; - O VALOR DA CAUÇÃO; - A EMISSÃO DO  

----------------ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO E AS RESPETIVAS  

----------------CONDIÇÕES ------------------------------------------------------------------------  

----------------(PROCº Nº. 53.458/LA/L/N - BAIRRO COURELAS DE  

----------------MONTEMOR) -----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 648/2019 - SUBSCRITA  

----------------PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - O  

----------------PROJETO DE RECONVERSÃO NA MODALIDADE DE  

----------------OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO E RESPETIVAS CONDIÇÕES; -  

----------------AS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE  

----------------INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS -------------------------------------  

---------------- (PROCº. Nº. 65.340/LA/L/N - BAIRRO OLIVAL DOS MACHIOS) ---  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 649/2019 - SUBSCRITA  

----------------PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A  

----------------CONCESSÃO, A TÍTULO PRECÁRIO, DE AUTORIZAÇÃO DE  

----------------FUNCIONAMENTO PARA ESTABELECIMENTO DESTINADO A  

----------------REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS  

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

----------------(PROCº. Nº. 65.185/D/OR - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA  

----------------DE FRANCISCO JOSÉ FIRMINO DE JESUS) ----------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 650/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

----------------DO PAGAMENTO DA TAXA RELATIVA À 2ª PRORROGAÇÃO DO  

----------------PRAZO DE LICENÇA DE OBRAS --------------------------------------------  
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----------------(PROCº. Nº. 3.604/OCP/N - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA  

----------------CULTURAL E DESPORTIVA DE VILA DE REI) --------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 651/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

----------------DO PAGAMENTO DE TAXA DE APRECIAÇÃO E TAXA DE  

----------------LICENÇA DE OBRAS ------------------------------------------------------------  

----------------(PROCº. Nº. 66.377/URB_L_E/2019 - MOTO CLUBE DO TOJAL) --  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 652/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

----------------DO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS LUGARES DE  

----------------ESTACIONAMENTO EXIGÍVEIS POR VIA DO PDM --------------------  

----------------(PROCº. Nº 63.937/CP/E/OR- IONELA GABRIELA SÎRBU E  

----------------OUTRO) ------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 653/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR OS  

----------------TOPÓNIMOS PARA A LOCALIDADE DO CATUJAL, UNIÃO DAS  

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

----------------(PROCº. Nº. 33.664/OM) ---------------------------------------------------------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 654/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A  

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

----------------DESPORTO DO MUNICÍPIO DE LOURES---------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 655/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A  

----------------ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS À PARÓQUIA DE SANTA  

----------------MARIA DE LOURES --------------------------------------------------------------  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 656/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A  
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----------------TRANSFERENCIA DE VERBA NO AMBITO DO SERVIÇO DE  

----------------APOIO À FAMILIA - PROLONGAMENTO DE HORÁRIO --------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 657/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: - O  

----------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O  

----------------MUNICÍPIO DE LOURES, A LIGA DOS AMIGOS DA MINA DE  

----------------SÃO DOMINGOS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO  

----------------GAGEIRO; - A TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A LIGA DOS  

----------------AMIGOS DA MINA DE SÃO DOMINGOS-----------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 658/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A  

----------------CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O  

----------------MUNICIPIO DE LOURES E A FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA  

----------------SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE BUCELAS ----------------------------  

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 659/2019 - SUBSCRITA PELA  

----------------SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A  

----------------CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O  

----------------MUNICIPIO DE LOURES E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL  

----------------DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE SACAVÉM -----------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, tenho algumas 

questões para colocar. A primeira, para reforçar o pedido que fizemos em vinte 

e três de outubro, para que nos fosse disponibilizado o Relatório do Grupo de 

Trabalho dos SIMAR, relativamente às medidas para combater o desperdício 

da água, o qual ainda não nos foi disponibilizado, e é um documento de 

trabalho que gostaríamos de obter. -----------------------------------------------------------  
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A segunda questão, tem a ver com o facto de no dia dezasseis de dezembro, 

encerrar uma “call”, no âmbito do Programa “Lisboa 2020”, relativa ao domínio 

da sustentabilidade e eficiência do uso de recursos, que visa apoiar a gestão 

inteligente de energia e a utilização de energias renováveis, nas infraestruturas 

públicas, nomeadamente, nos edifícios públicos e no setor da habitação. E o 

que esta bancada gostaria de saber, é se, de facto, o Município tem preparada 

alguma candidatura a este Programa.--------------------------------------------------------  

Está também aberta, e encerra no início do mês de dezembro, uma outra “call”, 

no âmbito do mesmo Programa, o “Lisboa 2020”, no domínio da inclusão social 

e emprego e no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, 

que tem vários objetivos. Um deles, a promoção da mobilidade ecológica com 

baixa emissão de carbono. O outro, promover a qualidade ambiental, 

urbanística e paisagística, designadamente, na regeneração de grandes áreas 

industriais obsoletas e da melhoria da informação e monitorização da qualidade 

do ar, com principal incidência na reabilitação urbana e com outro objetivo, 

ainda, que é a regeneração física, social e económica, das zonas com 

comunidades desfavoráveis. Assim, gostaríamos de saber, se, de facto, está 

prevista alguma candidatura a este Programa, por parte do Município. ------------  

Gostaríamos, ainda, de saber, se existem Relatórios de Execução, relativos a 

um projeto que foi financiado, também, no âmbito do mesmo Programa e que 

está em curso em Loures. Começou a um de setembro de dois mil e 

dezassete, relativo à redução e prevenção do abandono escolar e à promoção 

de igualdade de acesso ao ensino. Um programa que está no terceiro ano de 

execução, relativamente ao qual, gostaríamos de saber se existem Relatórios 

relativos aos resultados alcançados nos dois anos anteriores e se seria 

possível disponibilizarem-nos esta informação. -------------------------------------------  

Finalmente, não posso deixar de fazer aqui um comentário, a uma referência 

feita pelo senhor Vereador Gonçalo Caroço, na última reunião, relativamente 

ao facto de, para o senhor Vereador, a transformação digital do Município, se 

compaginar com a instalação de computadores nas escolas. -------------------------  

Não posso deixar de registar este facto, porque isto é algo que já devia de ter 

acontecido no ano dois mil. Estamos quase em dois mil e vinte, portanto, quase 

há vinte anos. E estamos hoje a regozijarmo-nos com este facto, de algo que 

devia de ter acontecido há vinte anos. -------------------------------------------------------  
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Hoje, com o que devíamos de estar preocupados, era na preparação de salas 

de aula de nova geração, equipadas com quadros interativos, e esse, de facto, 

podia ser um contributo para a transformação digital do Município. Não avaliei 

Agrupamentos de Escolas em Loures, mas fi-lo nos Concelhos de Setúbal e de 

Abrantes, e este é um processo que está em curso e a começar a instalar-se 

ou a criar ambientes de ensino, com salas equipadas com quadros interativos, 

promovendo a aprendizagem ativa. E em Loures, aparentemente, ficamos 

satisfeitos, com o facto de estarmos a fazer algo, que já devia de ter sido feito 

há vinte anos atrás. --------------------------------------------------------------------------------   

Penso que este não é o caminho, e o que devíamos de estar a fazer hoje para 

promover a transformação digital do Município, era a distribuir computadores 

portáteis aos alunos. Esse, de facto, seria um contributo, porque o paradigma 

hoje é permanentemente ligado, e, seguramente, não é com a instalação de 

computadores nas salas de aula, que conseguimos ultrapassar o fosso que, 

eventualmente, está criado nas escolas do Município de Loures. --------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, tenho duas questões 

para colocar hoje. Uma, em relação à GesLoures, e outra em relação à Loures 

Parque. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à GesLoures, saber se existe algum contrato de patrocínio, 

nomeadamente, com a Gelpeixe, e se, de facto, existir, gostaríamos de ter 

acesso ao mesmo. Ainda em relação à GesLoures, saber como é que correu a 

visita de um dos seus patrocinadores às piscinas. E isto, porque, segundo 

sabemos, o teor da informação que foi enviada aos treinadores, para ser 

passada aos nadadores, era que, no dia dessa visita, os nadadores tivessem 

vestidas as t-shirts de patrocínio, porque isso era fundamental para a 

continuação do mesmo. --------------------------------------------------------------------------  

Portanto, saber se só valorizamos a imagem e não os resultados, ou se no 

contrato de patrocínio, se ele existir, se os resultados também são importantes 

para o patrocinador ou se, pelo contrário, será só a imagem. -------------------------  

Relativamente à Loures Parque, tivemos acesso e conhecimento, através da 

página da internet, que foi criada uma nova zona para residentes, na Rua 

Angola, em Loures. Mas olhando para o Regulamento Específico daquela 

zona, a zona cento e onze, ela não está prevista como zona de estacionamento 

para residentes e não conseguimos encontrar a tramitação normal. Aliás, 



 

                                                                                                                                            
10/132 

 
 
                                                                                                                                      50ª Reunião Ordinária - 2019-11-20 

olhando para o Regulamento Geral da Loures Parque, ele refere que um 

Regulamento Específico, terá que ser tramitado em Câmara Municipal. E não 

foi.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, gostaria de saber se, para implementar esta zona como Regulamento 

Específico, se não teria que ter tramitado em Câmara Municipal, visando a 

alteração deste Regulamento Específico?  -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, a minha 

intervenção, tem dois níveis. Um, decorre de uma informação solicitada pelo 

senhor Vereador João Calado, relativamente ao rácio do pessoal não docente 

nas escolas. Segundo, decorrente da intervenção proferida, agora, também 

pelo senhor Vereador João Calado, em relação à colocação de computadores 

e meios tecnológicos nas escolas. ------------------------------------------------------------  

Aliás, em relação à primeira questão, nós também já solicitámos esta 

informação, mais que uma vez, há algum tempo atrás, inclusive, datado a um 

setembro de dois mil e dezanove, para que haja aqui uma referência, e ainda 

não obtivemos qualquer resposta. -------------------------------------------------------------  

Depois, dizer que, relativamente à informação que nos foi disponibilizada, 

relativamente aos rácios nas escolas, a mesma é muito confusa, porque há 

aqui aspetos que eu acho que vale a pena valorizar, não só aquilo que é 

determinado nos rácios do Ministério da Educação, mas aquilo que a Câmara, 

efetivamente, coloca. E já nos disse que coloca mais pessoas, para além do 

rácio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

E uma outra questão que julgo que há aqui alguma confusão, também, nestes 

dados, prende-se com a colocação efetiva de pessoal não docente, 

relativamente a tudo o que é da componente de apoio à família.---------------------  

E, se calhar, valeria a pena que a Câmara esclarecesse, um pouco mais 

detalhadamente, estes números que nos são disponibilizados, no sentido de 

ficarmos com uma informação clara. ---------------------------------------------------------  

Em relação à colocação de computadores nas escolas que o senhor Vereador 

João Calado referiu, obviamente, que só podemos nos congratular com isso e 

penso que as escolas aguardam, a todo o momento, que este processo se 

inicie.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Quanto ao “Magalhães”, penso que a sua implantação não foi assim tão má, 

tanto que ainda continua ativo. Aliás, há bem pouco tempo o senhor Presidente 

constatou isso mesmo. ---------------------------------------------------------------------------  

Uma outra nota, prende-se com o facto de, ainda em dois mil e dez, a Câmara 

Municipal ter encetado um programa, com governação do Partido Socialista, 

não só da colocação de computadores, mas com a colocação de quadros 

interativos. Os quadros interativos que existem hoje nas escolas, um por cada 

três salas, na altura, na sua quase totalidade, foram colocados pela gestão do 

Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

algumas das questões, nomeadamente, em relação às candidaturas, não tenho 

informação concreta sobre estes novos avisos. Tenho que a recolher. Embora 

seja preciso ver, que nem sempre o tema, permite que nós nos candidatemos, 

porque, como o senhor Vereador sabe, é preciso reunir um conjunto de 

condições. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à candidatura em relação à redução do abandono escolar, dizer que 

incluímos um trabalho importantíssimo do Município, que foi a criação de 

equipas multidisciplinares nas escolas, com vinte e cinco técnicos que fazem 

trabalho de apoio psicossocial. São psicólogos, assistentes sociais e outros 

técnicos destas áreas e é esse o corpo da candidatura feita e a sua execução. 

Naturalmente, o relatório será feito mais no final da candidatura, mas julgo que 

é fácil de comprovar, pelo que dizem os diretores das escolas, os pais e todos 

aqueles que estão na comunidade educativa, a grande importância destas 

equipas, que substituem, aliás, o Ministério da Educação, que não avançou 

com equipas deste tipo, em quase nenhuma escola. ------------------------------------  

Quanto à questão dos computadores, independentemente do que o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço irá dizer, acho que todos podemos fazer 

considerações em relação aos atrasos. Mas o que é facto, é que agora é que 

se está a concretizar. E é um avanço muito importante. Não estamos, ainda, 

noutros patamares, mas este avanço é muito importante para as nossas 

escolas. E acho que não devíamos de deixar de valorizar isso, até porque ele 

veio acompanhado, e isso ocorrerá brevemente, com a instalação de uma 

“rede Wi-Fi”, em todas as salas, o que permitirá um salto muito grande nos 

instrumentos ao dispor dos professores, dos educadores e das crianças, para a 
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aprendizagem. Portanto, acho que não devíamos deixar de valorizar isso, e, 

naturalmente, a seguir, vamos estabelecer outros patamares e outros objetivos, 

mas não devíamos de desvalorizar esta questão. ----------------------------------------  

Quanto à Loures Parque, a alteração feita para residentes, é feita dentro de 

uma zona que já está concedida à Loures Parque e o entendimento que temos, 

é que dentro das atribuições da concessão feita à Loures Parque, é possível 

fazer este tipo de extensão, e não é a primeira que é feita. É a primeira em 

Loures, mas não é a primeira na área de intervenção da Loures Parque que é 

feita neste sentido. Ela, aliás, corresponde a um insistente pedido dos 

moradores da rua Angola, que passaram a ter muito mais trânsito do que 

tinham anteriormente e uma maior pressão, do ponto de vista do 

estacionamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

Tivemos uma reunião com os moradores, e esta era uma questão muito 

sentida e muito colocada, e a Câmara e a Loures Parque, corresponderam a 

este pedido, e penso que é uma boa notícia para os munícipes da rua Angola. -  

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

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

pela questão dos computadores e dos quadros interativos, é evidente que nós 

podemos sempre desvalorizar aquilo que é feito. E o Partido Social Democrata 

está no seu direito de o fazer. Mas nós cá estaremos para continuar a trabalhar 

e este é um passo tão importante para as nossas escolas do primeiro ciclo, que 

vamos ficar muito à frente de outros municípios da Área Metropolitana. -----------  

No entanto, o que nós temos aqui, é um outro problema: é que nós 

precisávamos do mesmo tipo de ação e do mesmo tipo de decisão política, por 

parte do Ministério da Educação, já desde o ano dois mil ou até antes disso, 

para fazer o que estamos agora a fazer. Aliás, a questão da internet, nas 

escolas do segundo e terceiros ciclo e nas escolas secundárias, nem sequer 

era nossa obrigação. Esse é que é o maior problema que nós temos aqui para 

resolver. Aliás, está por resolver há muitos anos. -----------------------------------------  

E o problema que temos por resolver, é o que é que se vai fazer nessas 

escolas, para atingir os mesmos patamares que vamos conseguir atingir nas 

escolas do primeiro ciclo, da responsabilidade do Município. A partir deste ano 

letivo, todas as salas de aula terão internet e um computador para ser utilizado.  

Quanto à questão dos quadros interativos, eles existem e têm sido reforçados 

nas nossas escolas do primeiro ciclo. Aliás, convidava o senhor Vereador João 
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Calado a visitar as escolas do nosso concelho, para verificar como é que elas 

são.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Quero dizer-lhe, também, que podendo haver alguns problemas, como os há 

em todo o lado, são escolas que não ficam a dever nada, a outras escolas da 

Área Metropolitana ---------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do Relatório de Execução, dizer que existe um Relatório 

intercalar no nosso programa de combate ao insucesso escolar, o qual será 

disponibilizado aos senhores Vereadores. --------------------------------------------------  

Quanto à questão dos rácios nas escolas, foi enviada uma informação, mas 

essa informação não inclui nem o SAF – Serviço de Apoio à Família, nem os 

assistentes operacionais que estão no apoio à família e não inclui outra decisão 

que a Administração tomou, em relação à colocação de dois assistentes 

operacionais, por cada um dos pavilhões desportivos das escolas. Uma 

decisão que nós tomámos para ajudar as escolas e o seu funcionamento. Isso, 

também não foi incluído. E também não inclui, os assistentes operacionais que 

prestam apoio às crianças com necessidades especiais. -------------------------------  

Portanto, o que está na informação, é uma comparação entre o que está na Lei 

e o que é pago pelo Ministério da Educação e aquilo que o Município tem, na 

realidade, para o mesmo efeito. ----------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, ao senhor Vereador João Calado, que os números que referiu não 

são de setembro, porque se fossem a um de setembro, a diferença ainda seria 

maior, uma vez que, nessa altura, estavam novos trabalhadores que entraram, 

e os que iam sair, ainda não tinham saído. Portanto, houve ali um mês, que 

estiveram todos ao mesmo tempo, até para passar o trabalho. Portanto, se 

fizéssemos esses números a um de setembro, a diferença ainda seria maior, 

do que essa que consta da informação. -----------------------------------------------------   

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, gostaria de dar algumas 

informações sobre a atividade municipal, nas áreas que me estão atribuídas, e 

também alguns esclarecimentos, a algumas questões das colocadas pelos 

senhores Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------  

Assim, em relação à questão colocada pelo senhor Vereador Nuno Dias, a 

propósito da GesLoures e da relação com o seu patrocinador, dizer que o 

senhor não foi claro na forma como expôs o assunto. O senhor Vereador 
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pareceu questionar, se teria havido perturbações na relação com os 

patrocinadores, mas confesso que não tenho nota nenhuma.  ------------------------  

Aliás, tanto quanto sei, todos os contratos de patrocínio firmados com a 

GesLoures, estão em curso dentro da normalidade. As reuniões de trabalho e 

as visitas às piscinas, inserem-se na normalidade da aplicação desses mesmos 

Protocolos e não tenho relato de nenhuma situação anómala, relativamente ao 

cumprimento dos Protocolos. Ou seja, todos os patrocinadores que 

subscreveram Protocolos de patrocínio com a GesLoures, para esta época 

desportiva, estão a cumpri-los. Assim como a GesLoures está, igualmente, a 

cumprir as suas obrigações, junto dos patrocinadores. Toda a relação, daquilo 

que eu conheço, decorre com normalidade sem perturbações. -----------------------  

Quanto aos resultados, os mesmos não são critério fundamental, em relação 

aos patrocínios, que foi outra questão que o senhor Vereador Nuno Dias 

colocou. Os patrocinadores patrocinam as equipas da GesLoures e o projeto 

GesLoures e não, propriamente, os resultados que os atletas da GesLoures 

conseguem ou não atingir, dentro dos quadros das competições onde estão 

inseridos. É isto que julgo conhecer, dentro dos contratos subscritos neste 

momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão colocada pelo senhor Vereador João Calado, a propósito de 

um aviso do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 

Uso dos Recursos, que estará para fechar dentro de pouco tempo, e que tem 

que ver com a produção de energias renováveis, dizer ao senhor Vereador, 

que o aviso em causa, é um aviso que não tem este Município como 

destinatário, não sei mesmo se terá algum, porque destina-se a um segmento 

que são os produtores de energia elétrica, em regime especial. Ora, o 

Município não se insere nesta categoria de produtor em regime especial de 

energia elétrica, portanto, logo, não pode ser entidade beneficiária, 

relativamente a esta matéria. -------------------------------------------------------------------  

Portanto, nós temos outras candidaturas ao POSEUR, como é sabido, desde 

logo a das linhas de água, que está, neste momento, em curso. Temos, 

também, alguns projetos que se inserem numa melhor utilização das águas 

residuais tratadas, que temos vindo a procurar encontrar a forma de os inserir 

em qualquer mecanismo de financiamento comunitário, mas no caso concreto 

do aviso que o senhor Vereador mencionou, não faz parte daquele universo de 
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candidaturas a que é possível o Município candidatar-se, dado que não se 

insere na categoria de produtor em regime especial. ------------------------------------  

Senhor Presidente, se me permite, passaria, agora, a dar algumas informações 

sobre outras atividades por parte do Município. Assim, em primeiro lugar, dizer 

que estamos em vésperas de abrir, aqui em Loures, um importante evento, do 

ponto vista de cultural, que é o “Festival Internacional de Bandas Filarmónicas”, 

que, entre sexta-feira e domingo, vai trazer a Loures, um conjunto de bandas 

filarmónicas estrangeiras, nomeadamente, de Espanha, mais propriamente da 

zona de Valência, onde há uma forte tradição musical, também ligada à 

filarmonia. E dizer, igualmente, que, a par destas, participará, ainda, neste 

importante festival, a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública, que, 

aliás, irá fazer o concerto de abertura, na sexta-feira, tendo como solista, um 

músico do concelho, o Martim Barbosa. -----------------------------------------------------  

Dizer, igualmente, que a par das bandas que são externas ao espaço territorial 

do município, virão participar neste festival de bandas, todas as filarmónicas 

que, ao longo de muitos e muitos anos, têm vindo a fazer um trabalho 

insubstituível no ensino e difusão da música, entre a nossa população e que 

ainda hoje continuam a ser as grandes escolas de música, as mais acessíveis 

à população, e, em particular, aos mais jovens do concelho. --------------------------  

É, de alguma forma, o reconhecimento e a homenagem a esse trabalho que, 

nalguns casos, tem mais de um século de existência, que nós pretendemos pôr 

em evidência, com a organização deste importante “Festival Internacional de 

Bandas Filarmónicas”. ----------------------------------------------------------------------------  

Dizer, que temos, ainda, a participar, e faz parte da nossa programação, 

também no domingo de manhã, um concerto dirigido à infância, o qual será um 

momento de partilha com as famílias e com os mais pequenos, deste 

importante legado associado às bandas filarmónicas na área do concelho.-------  

Dizer que, ainda antes disso, já no próximo dia vinte e dois, vai ser lançado o 

livro “Sacavém a outra loiça”, que é um repositório daquilo que tem sido um 

percurso de vinte e anos, associado ao Museu da Cerâmica em Sacavém e do 

importante legado que ele procura preservar e que faz parte do nosso 

património concelhio e do património industrial do país, e que tem uma 

profunda ligação às nossas gentes, dado a inserção que a fábrica teve no 

tecido industrial e enquanto grande empregador, desde o século dezanove, até 

quase ao final do século vinte, na área do nosso concelho. ---------------------------  
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Portanto, é um momento que consideramos importante, com a participação, na 

edição desta importante obra, para além do Município, a família Gilbert e os 

amigos do Museu.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, igualmente, que tivemos a ocasião de conseguir candidatarmo-nos e 

conseguirmos um financiamento para a edição da obra, por parte da Pro-

Museus, que é um mecanismo que existe ao nível da Administração Central e 

será, seguramente, um momento importante e que vai tornar perene, a 

memória deste percurso que a fábrica tem vindo a ter, ao longo do tempo, no 

nosso concelho e, sobretudo, nos últimos vinte anos, com a construção do 

Museu da Cerâmica, em Sacavém. Uma iniciativa exclusivamente municipal e 

sobre o qual havemos ter a ocasião de falar, aqui, hoje, quando discutirmos o 

empréstimo, porque uma das obras que lá está consignada, é, exatamente, 

uma obra de conservação e manutenção deste Museu da Cerâmica de 

Sacavém. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer que, para além disto, no próximo sábado, terá lugar uma estreia na nossa 

programação “Sábados em Cheio”, que é uma iniciativa que ocorre de forma 

regular, no caso, na Biblioteca José Saramago, denominada “O silêncio da 

água”, para a qual estão todos convidados. ------------------------------------------------  

Nesse mesmo dia, haverá, também, a “Festa do Atletismo”, com a atribuição do 

conjunto dos prémios associados ao Troféu “Corrida das Coletividades” e ao 

“Loures Atleta Jovem”, no que tem que ver com a vigésima quarta e trigésima 

quinta edição de cada uma destas iniciativas. Dizer, em simultâneo, que, 

inserido no ciclo comemorativo do décimo oitava aniversário da Biblioteca José 

Saramago, destacava, de entre as muitas iniciativas inseridas neste domínio, 

no próximo dia trinta, a estreia absoluta de um concerto que foi concebido pelo 

compositor Arturo Fuentes e os instrumentistas do “Drumming”, que é um 

grupo de percussão, que vão aqui estrear uma produção musical, em torno do 

ensaio sobre a cegueira, obra de José Saramago, fazendo uma associação 

entre música e literatura, que será, seguramente, um momento interessante, do 

ponto de vista cultural. ----------------------------------------------------------------------------  

Dizer, também, que, entre vinte e quatro e trinta de novembro, terá lugar a 

semana da ciência e da tecnologia, com um conjunto muito alargado de 

iniciativas, no nosso Museu de Loures, no Museu do Vinho e da Vinha, em 

Bucelas e no Museu da Cerâmica, em Sacavém e que esta programação vai 
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procurar cativar, para uma perspetiva científica, daqueles que visitam os 

nossos espaços museológicos, na área do concelho. -----------------------------------  

Destacar, ainda, na programação do Departamento de Ambiente, relativamente 

à iniciativa “Há Vida em Montachique”, no dia sete de dezembro, uma visita ao 

parque, em torno dos cogumelos que nascem neste espaço natural e que é 

uma atividade aberta à população. ------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, em relação ao que disse 

sobre a Loures Parque, nomeadamente, sobre o estacionamento para 

residentes na Rua Angola, não é intenção desta bancada, sequer, pôr em 

causa a necessidade efetiva da população e dos moradores daquela zona, de 

terem a zona exclusiva a residentes. A questão não é essa. A questão, é saber 

se o Município está resguardado, relativamente a esta matéria.  ---------------------  

E isto porque, no Regulamento Geral, o artigo das zonas especiais de 

estacionamento, remete sempre para o Município essa sua indicação. E 

quando não remete para o Município essa alteração, remete para o 

Regulamento Específico. Ora, no Regulamento Específico da zona cento e 

onze, não está criado nenhum articulado em que beneficie e que permita, 

sequer, a criação da zona reservada para residentes. ----------------------------------   

Senhor Presidente, os méritos de concordarmos com aquilo que foi feito, não 

devem de inviabilizar, pelo menos uma atenção mais cuidada, para saber se, 

efetivamente, não teríamos que fazer algum tipo de alteração ao Regulamento 

Específico, até, se calhar, em todas as zonas, para permitir que a Loures 

Parque, “per si”, sem vir à Câmara Municipal, pudesse fazer essa atribuição. 

Não estão em causa os méritos. Está em causa, possivelmente, a forma. --------  

Senhor Vice-Presidente, relativamente à GesLoures, eu não fiz qualquer tipo 

de insinuação. Soubemos, porque tivemos acesso a um comunicado da 

GesLoures, a solicitar que todos os nadadores, naquele dia específico, 

usassem a camisola do patrocinador.  E a questão que eu coloco, é mesmo 

essa. É se o que está expresso no Contrato de Patrocínio, é que devem de as 

utilizar sempre, ou se, por alguma questão de charme, era para utilizarem, 

apenas, naquele dia. ------------------------------------------------------------------------------  

Aliás, na comunicação, dizia, e passo a citar: “(…) é importante e fundamental, 

para a continuação do patrocínio, que todos vistam a camisola naquele dia 
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(…)”. A questão é, se, efetivamente, é fundamental ou não, ou se está balizado 

entre a empresa e a GesLoures? --------------------------------------------------------------  

Pessoalmente, acho muito bem, se não estiver vinculado, apenas, a resultados 

e sim, vinculado a um projeto. Acho muito bem. Por isso, gostava de saber se 

está vinculado a um projeto, só em termos de imagem, ou também em termos 

de resultados e do projeto que é executado, ou se é só um contrato de 

patrocínio, para a promoção da imagem, em benefício da verba a patrocinar? --  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, não me queria 

alongar muito mais nesta questão dos computadores, mas eu diria que a língua 

portuguesa é um bocadinho traiçoeira e o debate político não lhe fica atrás. -----  

É evidente que eu não pretendi desvalorizar a instalação de computadores nas 

escolas. É evidente que, se eu comecei por dizer, que o devíamos de ter feito 

há vinte anos e o estamos a fazer agora, naturalmente, que será da maior 

relevância e importância para a prestação do serviço e do cumprimento da 

missão a que as escolas estão obrigadas, a instalação destes computadores. 

Agora, o que eu não posso aceitar, é que se confunda isto com a 

transformação digital do Município. Estamos a falar de coisas diferentes. E a 

enfase que eu quis colocar foi esta. É que, de facto, confundir a instalação de 

computadores, que deveriam de ter sido colocados nas escolas há vinte anos 

atrás, com a transformação digital do Município, estamos a falar, de facto, de 

coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Esta é que é a questão que 

eu gostava que ficasse aqui clara. ------------------------------------------------------------  

Por outro lado, permita-me, também, que diga, que a instalação de 

computadores que vão fazer agora nas escolas, em nada beneficia da 

instalação do “Wi-Fi” que lá vão colocar. Porque os computadores que lá vão 

colocar, vão ser ligados à internet por cabo. Portanto, estamos a falar de duas 

intervenções nas escolas, que até parece que são dissonantes uma da outra. 

Mas volto a referir, que a minha intervenção, quer na discussão do Orçamento, 

quer hoje, foi para deixar claro, que isto nada tem a ver com a transformação 

digital do Município. Estamos a falar de coisas que nada têm a ver uma com a 

outra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, dizer que aceito com todo o gosto, o desafio que me foi lançado, para 

visitar uma escola no concelho, e de me inteirar, “in loco”, das condições nas 

escolas do concelho, que, certamente, estarão ao nível, das da Área 
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Metropolitana de Lisboa. Não quis desvalorizar isso. Repito, terei todo o gosto 

em visitar uma escola. Mas, o que não pode ser, é “misturarmos alhos com 

bugalhos”, que isso é que, de facto, não parece fazer muito sentido. ---------------  

Relativamente ao Programa que eu referi e que está aberto, a prioridade de 

investimento, é o apoio à eficiência energética, à gestão inteligente de energia 

e à utilização de energias renováveis, nas infraestruturas públicas, 

nomeadamente, nos edifícios públicos e no setor da habitação, e que tem 

como objetivos específicos, aumentar a eficiência energética no setor 

habitacional, apoiando a implementação de medidas de eficiência energética e 

de promoção renovável, na habitação social. Portanto, parece-me que aquilo 

que temos no Concelho de Loures em termos de habitação social, e não é tão 

pouca quanto isso, se enquadra neste concurso que se encontra aberto. ---------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, duas ou três 

notas, para algum rigor e para que fique registado em ata. Uma primeira, tem a 

ver com os rácios do pessoal não docente e que o senhor Vereador Gonçalo 

Caroço referiu que não incluiu as necessidades educativas especiais. Mas 

inclui, senhor Vereador. Os rácios são determinados, em função das crianças 

que têm necessidades educativas especiais, que representam um, vírgula 

cinco por cento, relativamente aos outros alunos. O que acontece, é que há um 

outro grupo de alunos, com necessidades educativas especiais, também, mas 

com um grau de dependência muito elevado, cuja candidatura, depois, é feita 

diretamente ao Ministério da Educação. E esses sim, não são colocados 

diretamente, mas depende, anualmente, dos contextos. Isto, só por uma 

questão de algum rigor. --------------------------------------------------------------------------  

A outra questão, tem a ver com o facto de não existir aqui uma data, para que 

fiquemos com os devidos esclarecimentos. E é a questão da indisponibilidade 

dos dados. Como sabe, devido à mobilidade intercarreiras e à mobilidade do 

pessoal, há, frequentemente, flutuações, no número de assistentes 

operacionais que existe em cada uma das escolas. Isso, mais o absentismo de 

longa duração, que é, também, um dos constrangimentos que é partilhado com 

muitos Agrupamentos, que nos fazem chegar essa preocupação, e que, 

obviamente, dificulta que estes dados sejam presentes hoje e estejam 

presentes amanhã. --------------------------------------------------------------------------------  

 



 

                                                                                                                                            
20/132 

 
 
                                                                                                                                      50ª Reunião Ordinária - 2019-11-20 

Portanto, ajudava-nos a todos que estes dados fossem datados. --------------------  

Relativamente aos computadores, obviamente, corroboramos que é necessário 

mudar e que as escolas, cada vez mais, se adaptem àquilo que são os 

desafios com que se confrontam, e no sentido de dar uma resposta mais 

enquadrada, em termos tecnológicos. Aliás, por vezes, o próprio meio, dá mais 

respostas que a própria escola.  ---------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que, obviamente, partilhamos a mesma preocupação que o 

senhor Vereador João Calado refere. --------------------------------------------------------  

Mas quando estamos a falar de escolas, há duas realidades que convém que 

esclareçamos o seguinte: há uma dimensão que é da responsabilidade da 

Autarquia e as EB1 e os Jardins de Infância, são, efetivamente, da 

responsabilidade da Autarquia, onde há uma linha já muito antiga que todos os 

anos vai sendo melhorada, relativamente à rapidez, que é a “PT Prime”, onde 

estão ligados os computadores principais das escolas do primeiro ciclo. ----------  

Aqui, o que se pretende, é fazer um “upgrade” daquilo que foi feito em dois mil 

e dez, obviamente, com novo “hardware”, e desta vez acrescentando o “Wi-Fi”, 

que é uma coisa que as escolas do primeiro ciclo não têm, e quando têm, por 

vezes, são as próprias dinâmicas das escolas que o têm desenvolvido. -----------  

Quanto aos quadros interativos, não temos conhecimento que tenha havido um 

reforço. Tem havido reforço, mas não por parte da Câmara Municipal. 

Desconhecemos que a Câmara o tenha feito nos últimos anos. Por vezes, são 

as próprias Associações de Pais ou as empresas, que disponibilizam quadros 

táteis, já mais evoluídos do que aqueles que foram colocados numa primeira 

fase, e que, neste momento, estão a ser implementados em alguns 

Agrupamentos. --------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o Partido Socialista 

referiu que recebeu a informação sobre o rácio do pessoal não docente nas 

escolas. Mas senhor Presidente, para nós, é difícil discutirmos este tema, 

quando não recebemos essa informação, apesar desse pedido, ter sido feito 

pelo senhor Vereador João Calado. ----------------------------------------------------------  

Evidentemente que o Partido Socialista tem todo o direito de receber a 

informação. No entanto, fomos nós que a pedimos e não a recebemos, o que é, 

no mínimo, “sui generis”. -------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, vou verificar o que é que 

se passou. De facto, isso não faz muito sentido. Aliás, eu próprio faço uma 

certa seleção nas respostas e nos pedidos de informação, porque tenho 

consciência que há pedidos de informação, que, mesmo sendo pedidos por um 

Vereador ou por uma força política, devem ser distribuídos por todos. E outros 

não. Outros, se forem de um interesse específico, naturalmente, que os 

enviamos, apenas, para quem os pediu. ----------------------------------------------------  

Portanto, vamos verificar o que aconteceu, e se falhamos nessa distribuição, 

peço desculpa ao Partido Social Democrata. ----------------------------------------------  

Possivelmente, esta resposta foi por ordem de chegada e ainda não se chegou 

ao vosso pedido. Mas, naturalmente, temos que ter uma visão mais integrada 

disto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, mais uma vez, peço desculpa se houve alguma falha, mas 

esteja certo que não é a nossa intenção sonegar nenhuma informação, nem ao 

Partido Social Democrata, nem a ninguém. E, como já lhe disse, vamos 

verificar o que aconteceu. ------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do senhor Vereador João Calado, relativamente às 

candidaturas para eficiência energética, de edifícios municipais, dizer que ainda 

estamos a ver a possibilidade de integrar algumas intervenções. Há requisitos 

específicos que ainda não os temos totalmente reunidos, na sequência de uma 

grande candidatura que fizemos há uns anos atrás, e que já está totalmente 

executada no âmbito do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano, que estava integrada na prioridade da eficiência energética, em 

relação às habitações municipais, nos Bairros da Quinta da Fonte e das 

Sapateiras. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Executámos em mais de noventa por cento essa opção. Penso que o que 

recebemos dos fundos, foi cerca de um milhão de euros, grosso modo, e 

estamos a procurar que intervenções também feitas neste âmbito, tenham 

cabimento neste aviso, que é um reforço aberto, sobretudo, para quem já 

executou nestas áreas e tem condições de candidatar novas intervenções, ou 

intervenções já em curso, ou já terminadas, mas que, ainda assim, possam ter 

algum tipo de financiamento. E essa questão está em debate com a CCDR - 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e com a gestão do 

Programa Operacional e vamos ver se conseguimos, de facto, aproveitar esses 

fundos que referiu. ---------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, queria referir 

que a informação que foi disponibilizada aos senhores Vereadores do Partido 

Socialista, sobre os assistentes operacionais, se refere ao mês de novembro. 

Portanto, não há nenhuma incomodidade nisso. Não temos nenhum incómodo. 

Aliás, até estamos muito à vontade sobre esta questão. Nós não temos 

Contratos Emprego - Inserção nas nossas escolas. Não temos! Acabaram. No 

entanto, decidimos que as nossas escolas tinham que ter condições 

adequadas para funcionar, em termos de recursos humanos. E o rácio do 

Ministério da Educação não é suficiente para isso.  --------------------------------------  

Aliás, como começamos a ver a alastrar por todo o lado, espero que sejam 

tomadas as medidas que estão previstas na suposta descentralização, de 

revisão do cálculo do rácio, que, como sabe, está em discussão. E espero que 

haja resultados disso, porque é por demais evidente, que o número de 

assistentes operacionais que estão previstos no rácio, são, claramente, 

insuficientes. E são claramente insuficientes, também, porque, mesmo que 

tenhamos dez trabalhadores que estejam de baixa de longa duração, e se para 

aquele Agrupamento forem necessários, pelo rácio, cinquenta trabalhadores, 

nós não passamos a poder ter sessenta trabalhadores, pagos pelo Ministério 

da Educação. Não passamos. Continuamos a ter cinquenta, 

independentemente de haver dez, desses cinquenta, que não estejam a 

trabalhar. E isto é uma coisa que não faz nenhum sentido. Mas é assim. ---------  

Aliás, neste momento, este número até já está desatualizado, porque entraram 

mais trabalhadores em novembro e vão entrar mais em dezembro para 

substituir outros.  Mas neste momento, necessitamos de ter nas escolas do 

nosso concelho, mais setenta trabalhadores. ----------------------------------------------  

Mas, efetivamente, o que acontece, é que vai sempre havendo saídas e 

entradas, portanto, o número que temos agora, são mais sessenta ou setenta 

operacionais, do que aqueles que são financiados pelo rácio do Ministério da 

Educação. E é isso que permite, com que haja estabilidade nas escolas do 

nosso concelho, apesar de sair muito caro ao Município. Mas é uma aposta 

que nós temos na educação. Portanto, não temos nenhum incómodo de falar 

sobre este assunto e o que esperamos, é que o exemplo do Município de 

Loures, contribua para que o Grupo de Trabalho que está a discutir a revisão 

da portaria do rácio dos assistentes operacionais, faça essa revisão, tendo em 

conta a realidade, como se demonstra aqui no concelho de Loures, que é a 
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necessidade desse reforço, para que as escolas funcionem sem problemas 

graves. Porque problemas, haverá sempre. ------------------------------------------------  

Depois, dizer que o que não está incluído no rácio, são os meninos com 

necessidades de saúde especiais do jardim de infância. Esses é que são à 

parte e não estão aqui incluídos. --------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, apenas para dizer 

que, em relação à informação dos rácios, nós também tínhamos pedido, sem 

determinar algum prazo, uma evolução do número do pessoal não docente, por 

Agrupamento, nos últimos dois anos letivos. -----------------------------------------------  

Senhor Presidente, senhor Vereador Gonçalo Caroço, queria dizer-lhes que o 

Partido Social Democrata, reconhece o esforço do Município nesta matéria, e 

que considera que isso não é um custo elevado para o Município. 

Financeiramente, até pode ser. No entanto, é um investimento que o Município 

faz nas nossas crianças, para que não haja abandono e insucesso escolar e 

que, num futuro próximo, sejam pessoas sérias, justas e que também possam 

ter uma vida digna no futuro. --------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, tem toda a razão. ---------  

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Senhor Presidente, esta bancada agradece 

a resposta a um pedido de informação que apresentámos na Reunião de 

Câmara de catorze de fevereiro, relativa ao procedimento de adjudicação à 

mediadora de seguros Ponto Seguro, na qual foi esclarecido que se tratou de 

um procedimento de ajuste direto, com consulta única a esta entidade. -----------  

E já que nos foi dada esta resposta, gostávamos de reiterar um outro pedido 

que foi efetuado pelo senhor Vereador Nuno Dias, na trigésima quinta reunião 

ordinária, de dez de abril de dois mil e dezanove, nomeadamente, os relatórios 

de atividade desta mesma entidade. ----------------------------------------------------------    

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, creio que na 

informação está explicitado que, posteriormente, essa contratação foi feita por 

concurso público, tanto na Câmara como nos SIMAR, dando, aliás, resultados 

diferentes em relação à mediadora que foi selecionada. --------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, gostaríamos de 

homenagear o José Mário Branco, que faleceu ontem. Um músico de 

intervenção, que teve um papel importante, por um lado, na divulgação da 

cultura popular portuguesa e, por outro, na intervenção política no fim da 

ditadura. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda hoje vi uma notícia, que a Associação “25 de Abril” tinha dito, e vou citar: 

“O Portugal de Abril fica mais pobre”. E, de facto, fica. Não só o Portugal de 

Abril, mas todos os meses, Portugal fica, de facto, mais pobre. Portanto, 

queríamos deixar esta lembrança e já alguma saudade. -------------------------------  

E se me permitem um à parte, das primeiras músicas que me recordo, foi, 

precisamente, a música FMI, do José Mário Branco, que me lembro do meu pai 

cantar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, queria deixar um cumprimento à família e uma nota de algum 

saudosismo, em relação ao José Mário Branco. ------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, se me permite, também 

me associo às suas palavras. De facto, é uma perda para o nosso panorama 

cultural, político e de intervenção cívica e julgo que estão, por demais, 

evidentes, as influências e as boas influências do José Mário Branco, na 

música popular portuguesa, nos seus vários aspetos. -----------------------------------  

Se me permitem, também, vou partilhar uma pequena história em relação ao 

José Mário Branco. Há alguns anos atrás, estava eu como deputado na 

Assembleia da República, junto dos trabalhadores da Valorsul, que estavam 

em luta no aterro Mato da Cruz, na sequência de uma greve para melhoria das 

condições de trabalho na empresa.  ----------------------------------------------------------  

Foi uma longa e atribulada noite, em que ali permaneci, e, a dada altura, 

apareceu o José Mário Branco. Ele vinha de um espetáculo e, ao saber da luta 

daqueles trabalhadores, deslocou-se ao local, partilhando a sua solidariedade 

com eles e com a situação que estavam a viver.  -----------------------------------------  

Recordo essa noite e esse episódio, até hoje, com grande apreço, pela sua 

postura e pelo esforço que fez por ir ali, apesar de não ter nenhuma ligação 

com a empresa. E penso que aquele ato foi muito significativo e que lembro 

com muito apreço, como já referi. -------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, pese 

embora, segundo o José Mário Branco, “a nostalgia é uma forma de egoísmo”, 

é sempre bom, naturalmente, partilhar estas pequenas histórias. Por isso, esta 

bancada não queria deixar de dissociar-se desta lembrança do senhor 

Vereador Nuno Botelho e, obviamente, corroboramos a importância que o José 

Mário Branco teve nos anos setenta, quer antes, quer após o “25 de Abril”, e 

eu, mais do que essa canção, relembrava aqui a inquietação, e acho que nós, 

enquanto autarcas e membros de uma sociedade, deveríamos de “beber” um 

pouco desta inquietação, no nosso dia a dia. E não podíamos de deixar de ter, 

um destes dias, uma Moção que, efetivamente, representasse de forma 

emblemática, aquilo que este Município regista com o falecimento deste autor. -  

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

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

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

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

--- Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi solicitada a admissão na 

presente Ordem do Dia da Reunião, da Proposta seguinte:  ---------------------  

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

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

 PONTO DOIS – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 660/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 8ª ALTERAÇÃO 

AO ORÇAMENTO 2019 E OPÇÕES DO PLANO 2019-2022 -------------------------  

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

--- ADMITIDA POR UNANIMIDADE ----------------------------------------------------------  

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

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

--- Pelo Sr. Presidente foi proferida a seguinte intervenção: ---------------------------  

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

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

Alteração Orçamental, queria fazer um pedido especial, que era de que ela 

fosse incluída no início dos trabalhos da Ordem do Dia, uma vez que há alguns 

pontos da Ordem do Dia que ficarão condicionados, se ela, eventualmente, não 

for aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO TRÊS -  ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2019.10.09 -------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SENHORA MARIA ARLETE RODRIGUES AUGUSTO 

BARATA SIMÃO E OS VEREADORES, SENHORES ANTÓNIO MANUEL 

LOPES MARCELINO, JOÃO MANUEL FERREIRA CALADO E PAULO RUI 

LUÍS AMADO, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM 

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

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

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

 PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 660/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 8ª 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2019 E OPÇÕES DO PLANO 2019-2022 ------  

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

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

A. Face à atual execução orçamental, existe a necessidade de proceder a 

ajustamentos nas dotações orçamentais afetas às Despesas com Pessoal; --  

B. É necessário efetuar acertos nas dotações dos anos seguintes, 

nomeadamente nos projetos Loures Ciclável - Troço Loures Infantado, 

Escola Básica nº 3 de Unhos e na dotação associada ao contrato programa 

com a GesLoures. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei nº 54-

A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, seja aprovada a 8ª Alteração ao 

Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022 (…)” -----------------------------------  

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta visa 

proceder a um acerto relativamente a dois aspetos fundamentais. Um, em 

relação a acertos que são necessários fazer nas despesas com o pessoal. O 
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outro, prover, financeiramente, alguns projetos que, também por via das 

revalorizações dos respetivos cadernos de encargos a concurso que tivemos 

que fazer, precisam desse conforto orçamental. ------------------------------------------  

E também em relação ao Contrato-Programa com a GesLoures, que está na 

Ordem do Dia, e que implica um acréscimo, que no seu ponto discutiremos. ----  

Naturalmente, a alteração não significa a aprovação dos outros pontos. 

Significa, apenas, que ficam reunidas as condições financeiras para podermos 

debatê-los e aprová-los livremente. -----------------------------------------------------------   

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 636/2019 - SUBSCRITA 

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

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, RELATIVA À AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 

PRAZO ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Existe um conjunto de investimentos, inscritos no Plano Plurianual de 

Investimentos, integrado nas Grandes Opções do Plano para os anos 

2020/2023, cuja concretização é necessária para a satisfação de 

necessidades sentidas pela população do Município de Loures; -----------------  

B. Os investimentos mencionados no ponto anterior encontram-se 

discriminados no quadro que constitui o Anexo I da presente proposta de 

deliberação; --------------------------------------------------------------------------------------  

C. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais, designadamente o seu 
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capítulo V, permite que os municípios contraiam empréstimos junto de 

quaisquer instituições autorizadas por lei a conceder crédito; ---------------------  

D. De acordo com o n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

na sua redação vigente, os empréstimos de médio e longo prazo podem ser 

contraídos para aplicação em investimentos. Pelo que, os investimentos 

previstos no Anexo I da presente proposta de deliberação podem ser 

financiados através dum empréstimo de médio e longo prazo; --------------------  

E. Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º conjugado com o n.º 7 do artigo 51.º 

ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação vigente, os 

empréstimos de médio e longo prazo devem ter uma maturidade adequada à 

natureza das operações a financiar, devendo esta ser superior a um ano e 

não exceder a vida útil do respetivo investimento, nem ultrapassar o prazo 

de vinte anos; ------------------------------------------------------------------------------------  

F. Face à natureza dos investimentos constantes no Anexo I da presente 

proposta de deliberação, o empréstimo de médio e longo prazo, que 

consubstancie o financiamento dos mesmos, deverá ter um prazo de 

utilização de 2 anos; ---------------------------------------------------------------------------  

G. De acordo com o n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 setembro, na 

sua redação atual, os investimentos a financiar por um empréstimo de médio 

e longo prazo, caso ultrapassem 10% das despesas de investimento 

previstas no orçamento do exercício, são submetidos, independentemente 

da sua inclusão no Plano Plurianual de Atividades, a discussão e a 

autorização prévia da Assembleia Municipal; -------------------------------------------  

H. Atendendo ao disposto no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

na sua redação vigente, o Município de Loures dispõe de capacidade de 

endividamento para a contratação dum empréstimo de médio e longo prazo, 

conforme demonstrado no mapa que constitui o Anexo II da presente 

proposta de deliberação; ---------------------------------------------------------------------  

I. Nos termos do n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 setembro, na sua 

redação atual, conjugado com a alínea f) do n.º 1 e com o n.º 4 ambos do 

artigo 25.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre 

outros, o regime jurídico das autarquias locais, a autorização para 

contratação de empréstimos é da competência da assembleia municipal sob 

proposta da câmara municipal, devendo o pedido de autorização ser 

obrigatoriamente acompanhado de informação sobre as condições 
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praticadas em pelo menos três instituições de crédito, bem como de mapa 

demonstrativo da capacidade de endividamento; -------------------------------------  

J. No processo de consulta para a contratação dum empréstimo de médio e 

longo prazo serão observados os trâmites legais impostos, designadamente 

a consulta a pelo menos três instituições autorizadas por lei a conceder 

crédito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação vigente, conjugado com a alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere 

submeter, à Assembleia Municipal de Loures, para discussão e autorização 

prévia do financiamento, dos investimentos constantes no Anexo I da presente 

proposta de deliberação, por um empréstimo de médio e longo prazo, nas 

seguintes condições: ------------------------------------------------------------------------------  

1. Montante do empréstimo: até ao montante de 12.835.000€ (doze milhões 

oitocentos e trinta e cinco mil euros); -----------------------------------------------------  

2. Prazo de utilização: 24 meses; -------------------------------------------------------------  

3. Prazo de amortização: 12 anos. ------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta, que, 

aliás, já foi indiciada nas conversas que tivemos a propósito do Orçamento 

Municipal, como complemento a toda a política orçamental que temos vindo a 

definir e que está para deliberação na Assembleia Municipal. ------------------------  

Portanto, esta Proposta, vai no sentido de prover o Município de recursos 

necessários, para a execução de um conjunto de investimentos que tiveram 

que ser escalados para este empréstimo, uma vez que, em relação a alguns 

grandes projetos de investimento do Município, foi necessário aumentar os 

seus valores, o que significa que a nossa planificação financeira, teve aqui um 

acréscimo, que não é fácil de acomodar no Orçamento normal, se é que posso 

chamar assim em termos simplistas. ---------------------------------------------------------  
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Não são esses os projetos que estão no empréstimo, porque em relação à 

generalidade deles, havendo já procedimentos iniciados e na rua, não podem 

ser incluídos na Proposta de empréstimo. Essa é a jurisprudência do Tribunal 

de Contas, porque o que de facto faria sentido, é que esses que tiveram 

acréscimos, fossem os alvos do empréstimo, mas isso não é possível. 

Portanto, o que estamos a fazer, é pegar em importantíssimos projetos e 

investimentos que já estavam previstos no Orçamento Municipal e na Proposta 

que foi apresentada, e provê-los financeiramente ou, pelo menos, em parte, 

com o recurso a um empréstimo bancário. -------------------------------------------------  

Devo dizer que, do ponto de vista financeiro, esta opção, é uma opção 

totalmente positiva. Primeiro, porque estamos numa fase em que é adequado, 

dadas as baixas taxas de juro, recorrer ao endividamento bancário, quando é 

para investimentos importantes, desde que haja, obviamente, condições de 

níveis de endividamento, de amortização e de verbas para amortização. ---------  

Dizer que a nossa situação é muito confortável, em termos de margem de 

endividamento, e também no valor da dívida que temos. Devo relembrar, que, 

em dois mil e treze, encontrámos uma situação com um elevado valor da 

dívida, mas esse elevado valor, era na dívida a fornecedores. ------------------------  

O Executivo anterior não deixou, em matéria de empréstimos bancários, uma 

situação complicada, era uma situação normal, digamos assim, e o que 

teremos com este empréstimo, se ele for aprovado e executado, é que no final 

do mandato, teremos o mesmo valor de dívida bancária, ou até um pouco 

menos, porque, entretanto, haverá amortizações que vão ser feitas, do que 

existia em termos de empréstimos bancários, quando chegámos em dois mil e 

treze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, isto só para dar um termo comparativo, do nível em que estamos, 

bastante confortável, em termos de endividamento bancário e que comporta, 

perfeitamente este empréstimo. Temos vindo a amortizar empréstimos nos 

últimos anos, e isso vai continuar até ao final deste mandato. Há um conjunto 

de empréstimos que terminam durante este mandato, como podem verificar 

nos documentos que estão distribuídos junto com o Orçamento. Portanto, esta 

opção, do ponto de vista do endividamento da Câmara, é, também, 

absolutamente, confortável, e sem nenhum problema. ----------------------------------  
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Do ponto de vista dos custos de amortização e juros, temos vindo a baixar esse 

gasto nos últimos anos e, portanto, comportamos, perfeitamente, um ligeiro 

aumento que, naturalmente, traduzirá a aprovação deste empréstimo. ------------  

Este empréstimo tem um conjunto de investimentos que são da maior 

importância, a começar pela variante a Loures, que está a avançar em termos 

de projeto e que vamos precisar, pela dimensão deste investimento, de um 

mecanismo financeiro adicional para poder executá-la. ---------------------------------  

Também a questão do passeio ribeirinho, a via ciclável na zona oriental do 

concelho, que tem, também, um volume de investimento muito grande e que, 

naturalmente, muito dificilmente caberá no Orçamento anual e que também 

está em condições de avançar no próximo ano.  ------------------------------------------  

Temos, também, um conjunto de verbas para as revitalizações urbanas, que 

são projetos que estão em elaboração e são conhecidos de todos. Temos, 

também, uma intervenção de reparação, na sequência do trabalho que temos 

vindo a fazer noutros bairros de habitação municipal, em São Sebastião de 

Guerreiros, o qual está muito carenciado desta intervenção e é um 

compromisso que temos com aquela população.  ----------------------------------------  

A requalificação do Parque do Cabeço de Montachique, cujo plano já foi 

apresentado em determinada altura e que comporta um conjunto de 

intervenções profundas no referido Parque, que visam, não só a sua 

modernização, como dotá-lo de muito melhores condições de acolhimento dos 

visitantes e dos trabalhadores que estão ali no dia a dia. -------------------------------   

Também a remodelação do logradouro da Escola do Alto da Eira. Tem havido 

concursos que não têm tido concorrentes. Agora avançamos com um valor 

superior e pensamos conseguir avançar com esta obra.  -------------------------------  

Temos, depois, verbas para edifícios e terrenos. E quanto aos terrenos, queria 

salientar que o Município tem um conjunto de investimentos que exigem a 

compra de terrenos, como, por exemplo, para a construção da rotunda de À-

das-Lebres, relativamente à qual, já foram enviadas propostas para os vários 

proprietários, para concretizar no próximo ano. A própria variante a Loures, e, 

também, para a construção da nova escola da Mealhada, que também 

precisamos de ter outro terreno que não aquele em que a escola está sedeada.  
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Portanto, há aqui um conjunto de investimentos em terrenos, que são 

instrumentais e essenciais, para a concretização de investimentos muito 

importantes do Município. ------------------------------------------------------------------------  

Chamo, também, a atenção, para o facto de haver uma incidência maior deste 

empréstimo, no ano dois mil e vinte e um. Naturalmente, é o final do mandato, 

por isso, não irá haver nenhuma outra proposta de empréstimo, nem faria muito 

sentido, a não ser numa circunstância excecional que viesse a ocorrer. 

Portanto, este empréstimo, do nosso ponto de vista, tem toda a viabilidade e é 

do maior interesse, para uma concretização rápida destes projetos, que, de 

outra forma, ficarão comprometidos, para não dizer adiados. -------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, na anterior reunião, 

quando foi aprovado o Orçamento para esta Câmara, já tínhamos falado na 

questão do empréstimo, mas agora é que é o tempo certo para falarmos sobre 

o mesmo. Aliás, já o tínhamos referido, aquando a reunião preparatória do 

Orçamento, porque a bancada do Partido Socialista sempre considerou, que o 

Orçamento é um documento, o empréstimo é outro, e seria analisado aquando 

a apresentação do mesmo.----------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, a bancada do Partido Socialista considera que devemos, 

sim, analisar o empréstimo, avalisá-lo se necessário for, mas depois da 

Prestação de Contas do ano de dois mil e dezanove. Julgamos que é mais 

prudente para as Contas do Município e que é, também, mais prudente, em 

boa consciência, para todas as bancadas, vermos qual é o resultado financeiro 

da Gestão Municipal deste ano, para podermos avançar com este empréstimo 

de doze milhões de euros para investimento, sabendo, também, à partida, que 

não será um empréstimo de doze milhões, que vai impossibilitar a Câmara de 

avançar com a realização dos projetos que tem para fazer, visto que até em 

todo o articulado do empréstimo, a grande maioria do investimento 

relativamente ao mesmo, seria para dois mil e vinte e um.  ----------------------------  

Estamos a falar que a realização da grande maioria dos doze milhões de euros, 

cerca de oito milhões, seriam para dois mil e vinte e um, e não nos parece que, 

tendo o Município a capacidade financeira para, em muitos casos, conseguir 

avançar com as obras por orçamento próprio, vendo, também, o valor que tem 

inscrito no próprio Orçamento, e sabendo, também, da capacidade de 

investimento que a Câmara tem e extrapolando para, possivelmente, a 
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capacidade financeira da Conta de Gerência que pode, eventualmente, ter, 

julgo que é mais prudente para esta Câmara, retirar a Proposta e discuti-la de 

forma mais séria e de forma mais ponderada aquando da Prestação de Contas 

do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, agradeço a 

apresentação da Proposta, que respondeu a algumas das questões que 

iríamos colocar. No entanto, dizer, ainda o seguinte: consideramos que num 

Orçamento de cerca de cento e quarenta e três milhões de euros, o Município 

deveria de ter a capacidade de acolher quatro milhões e meio para dois mil e 

vinte, que é o que está em causa, de forma a não ter necessidade de se 

endividar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Bem sabemos que o argumento do senhor Presidente, em relação aos juros e 

em relação à capacidade de endividamento do Município, é verdadeira. 

Sabemos, também, que, em relação à dívida bancária, o Município tem estado 

a ser gerido de uma forma correta e sem pôr em causa o seu futuro. Portanto, 

não é isso que está em causa. O que está aqui em causa, é que num 

Orçamento de cento e quarenta e três milhões de euros, os senhores não 

conseguem acomodar quatro milhões e setecentos mil euros. O que é deveras 

extraordinário, até porque no Orçamento anterior, estes mesmos “itens” já 

acolhiam cerca de dois milhões de euros.  --------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, na prática, o senhor não conseguiu acolher, 

dentro do Orçamento para dois mil e vinte, os cerca de dois milhões. E agora, 

está a propor-nos que façamos um endividamento de doze milhões, no final de 

dois mil e vinte e um. Aliás, na nossa opinião, alguns dos projetos que constam 

do empréstimo, não são estruturantes para o Concelho. Não que não sejam 

úteis e interessantes. São. Não são é estruturantes, no nosso ponto de vista, 

para que o Município necessite de fazer um investimento tão forte. -----------------  

Além disso, o Município, no Orçamento para dois mil e vinte, que foi aprovado 

na passada sexta feira, não fez o esforço necessário, em algumas áreas, 

nomeadamente, a da comunicação e nas verbas a transferir para eventos 

recreativos, para poder acolher os dois milhões e seiscentos mil euros para 

estas propostas. ------------------------------------------------------------------------------------  

Mais, senhor Presidente. Para nós, Partido Social Democrata, é muito difícil de 

perceber, a razão pela qual o Município pretende pedir um empréstimo, para 
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remodelar o Museu da Cerâmica, em Sacavém. Não estou a dizer que o Museu 

não necessite e que a cultura não deva ser uma das principais áreas em que o 

Município aposte. Não é isso. Agora, na minha opinião, temos tantas e tantas 

necessidades no nosso Concelho, que, com toda a sinceridade, a última coisa 

que me lembraria, era pedir um empréstimo, para fazer uma remodelação no 

Museu da Cerâmica de Sacavém. E penso que a grande maioria, se não a 

totalidade dos munícipes, também não se lembrariam de pedir que o Município 

que fizesse um empréstimo para remodelar aquele Museu. ---------------------------  

Da mesma forma, em relação ao Parque Municipal do Cabeço de Montachique. 

Também não passará pela cabeça da grande maioria dos munícipes, que o 

Município se endivide em cerca de um milhão de euros, para reabilitar e 

requalificar aquele parque. Não está em causa a necessidade da 

requalificação. Mas, de facto, não lembraria a ninguém, que o Município faça 

um investimento destes, através de um empréstimo bancário.------------------------  

Senhor Presidente, dizer, ainda, o seguinte: por um lado, os senhores não 

foram capazes de acomodar dois milhões e meio de euros no Orçamento de 

dois mil e vinte, para pôr este conjunto de “itens”. Também poderia, aqui, 

incluir, o “Loures Ciclável”, que aí, não digo que fosse a maioria dos munícipes, 

mas uma grande parte deles, também não consideraria muito correto, que o 

Município se endividasse em três milhões de euros, para confecionar esse 

investimento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, se retirasse da Proposta estes três investimentos, 

sem terem que cortar nas despesas de outras áreas, facilmente chegaria à 

conclusão que, em dois mil e vinte, não necessitava de pedir um empréstimo. 

Isto é o que nós achamos que os senhores deveriam de fazer e não o que 

apresentaram no Orçamento, na passada sexta-feira. ----------------------------------  

Portanto, para o Partido Social Democrata, é muito difícil, por um lado, tendo 

estes três projetos e, por outro, não existindo um esforço na redução de 

despesa de funções menos importantes, do ponto de vista dos munícipes, com 

cortes claros para poder acomodar estas Propostas, é muito difícil o Partido 

Social Democrata viabilizar esta Proposta. -------------------------------------------------  

Em relação ao pedido que o senhor Vereador Nuno Dias fez, para retirar esta 

Proposta da Ordem do Dia, o senhor Presidente fará o que achar que deve 

fazer. Nós não temos, por hábito, obstar a pedidos de adiamento ou de retirada 

de pontos. Portanto, também não será hoje que o vamos fazer. Mas, permitam-
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me dizer o que já disse na passada sexta-feira: o Partido Socialista é muito 

incoerente na sua incoerência. -----------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, sobre esta última 

parte não vou fazer comentários. No entanto, acho que é preciso esclarecer 

aqui algumas questões. Em primeiro lugar, ninguém questionou que o 

Município tem condições para tomar esta opção no Plano Financeiro. Penso 

que isso não foi questionado por nenhuma das bancadas. ----------------------------  

A segunda questão, é sabermos se é útil avançar com este empréstimo, para 

concretizar estes investimentos. ---------------------------------------------------------------  

Já percebi que da parte do Partido Social Democrata, não considera 

estruturantes três Propostas, como referiu. O Parque Municipal do Cabeço de 

Montachique, o Museu da Cerâmica e o “Loures ciclável”, que é o passeio 

ribeirinho, que vai de Sacavém até Santa Iria da Azóia. No entanto, senhor 

Vereador, permita-me que lhe diga, que eu tenho a maior discordância em 

relação a essa sua apreciação. ----------------------------------------------------------------  

Quanto ao Museu da Cerâmica, neste momento, a sua situação é, sem dúvida, 

preocupante. É um equipamento que, sem dúvida, exige um investimento de 

grande valor, como, aliás, está expresso nos documentos que foram 

distribuídos, que tem problemas estruturais muito complexos e que não são 

fáceis de resolver. Por isso, entendemos que era necessário, finalmente, 

intervir neste importantíssimo equipamento do Município. -----------------------------  

Quanto ao Parque Municipal do Cabeço de Montachique, podemos dizer que é 

um equipamento que está a funcionar regularmente. De facto, está. Mas com a 

grande utilização que tem, as suas condições não são as mais adequadas, 

carecendo de uma modernização para o transformar num parque de novo tipo, 

garantido uma maior acessibilidade a todos os visitantes. -----------------------------  

Quanto ao “Loures ciclável”, eu diria que talvez hajam Propostas tão 

estruturantes como esta. Mas mais estruturante do que esta, é difícil encontrar 

no nosso Plano de Atividades. Trata-se de garantir, em toda a zona ribeirinha 

do Tejo, o acesso ao rio, promover a mobilidade suave e integrar o Concelho 

de Loures, numa dinâmica de toda a Área Metropolitana, de ter passeios 

cicláveis e pedonais, junto ao rio Tejo e junto ao mar. -----------------------------------  

Portanto, dizer que isto não é um investimento estruturante, eu, de facto, não 

concordo. Respeito essa opinião, mas não concordo. -----------------------------------  
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O Partido Social Democrata diz que, apesar de estes investimentos não serem 

a sua prioridade, poderiam ser uma opção do Município, mas sem empréstimo. 

Mas eu expliquei no início, e penso que é importante sublinhar isto, que o facto 

de pormos estes investimentos no empréstimo, o que não quer dizer que 

alguns deles, pela sua dimensão, não precisassem, à mesma, desse 

financiamento, deriva da situação que todos conhecem, que é o facto de 

termos vindo, durante o ano de dois mil e dezanove, quer preventivamente, 

quer em resultado de concursos sem concorrentes, a aumentar o valor das 

obras. E isso teve um efeito no nosso Orçamento. E esse efeito, significa que, 

para financiar as mesmas obras, é preciso recorrer a um financiamento 

adicional. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Como eu expliquei há pouco, as obras que foram alvo de reforço da sua verba, 

porque na maioria dos casos já estão lançadas, e no âmbito dos concursos, 

não podem ser incluídas no empréstimo, por razões legais. Portanto, foi preciso 

compensar esses aumentos, colocando outros investimentos que estavam, 

como disse o Partido Social Democrata, acomodados no Orçamento Municipal, 

foi preciso colocar outros fora do empréstimo, para garantir que tudo se fizesse. 

Nada do que está aqui, é uma nova Proposta que não estivesse no Plano de 

Atividades. Esta é a explicação para este empréstimo. ---------------------------------  

Aliás, em relação ao Museu da Cerâmica, queria chamar a atenção do Partido 

Social Democrata, que, ainda recentemente, na União das Freguesias de 

Sacavém e Prior Velho, o Partido Social Democrata apresentou uma Moção 

para a recuperação do Museu da Cerâmica. É certo que não estava em causa 

se era por empréstimo ou não. Mas senhor Vereador, o problema é que se nós 

temos que aumentar o valor das empreitadas das escolas, dos parques 

urbanos, da rede viária, esse aumento tem algum impacto no Orçamento. 

Portanto, “pegamos” nos projetos que podemos colocar em empréstimo, 

incluindo o Museu da Cerâmica, para obter o financiamento para esses 

mesmos projetos. ----------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, o investimento no Museu da Cerâmica, ou no Parque do Cabeço de 

Montachique, ou noutro equipamento qualquer, não é menos relevante, pelo 

facto de estar ou não, contemplado no empréstimo. -------------------------------------  

Se o senhor Vereador tivesse considerado, que as condições financeiras que a 

Câmara tem, não tornam aconselhável o recurso a este instrumento, eu 

discordaria dessa opinião, mas era uma opinião, se me permite, mais coerente.  
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Agora, estar de acordo com os investimentos, mas achar que eles não podem 

ser feitos através do empréstimo, é que não me parece a melhor posição. -------  

Quanto à intervenção do senhor Vereador Nuno Dias, dizer o seguinte: O 

Partido Socialista faz aqui uma ligação, se me permite, sem ofensa, um pouco 

simplista, mas popular, que é: “se vão ter saldo, para que é que precisam do 

empréstimo?” Mas senhor Vereador, como dizia o professor Sousa Franco ao 

Partido Social Democrata, na Assembleia da República “isso são contas de 

mercearia”. Sem desprimor para os merceeiros, obviamente. Porque, das duas 

uma, ou os senhores Vereadores entendem que, desde que haja saldo, não 

pode haver empréstimos. E é uma posição. Ou, então, dizem que se o saldo for 

inferior a “x” - e digam-nos qual é o valor -, então aí já admitem empréstimos, 

ou então discordam da opção do recurso ao empréstimo de “per si”, e não em 

função do saldo. Ligar uma coisa à outra, é que eu julgo que não tem sentido. 

E porque é que há saldo em dois mil e dezoito, e com toda a certeza vai haver 

em dois mil e dezanove? Veremos a execução até ao fim do ano, mas é 

provável que haja saldo. Porque obras que ainda não tiveram a execução 

financeira que estávamos à espera que já tivessem tido, fazem com que essas 

verbas não executadas, transitem para o ano seguinte. E é assim que deve ser. 

Nós tínhamos uma expetativa, para a execução financeira do Caneiro de 

Sacavém, de mais três milhões de euros do que, efetivamente, executamos. 

Mas não vamos executar este valor. Vamos executar uma parte, mas haverá 

um diferencial de dois e meio a três milhões de euros, provavelmente, no final 

do ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------     

O que é que fazemos a essa verba? Ou gastamos no projeto do Parque do 

Cabeço de Montachique, do Museu da Cerâmica ou noutro destes 

investimentos que estão no empréstimo, ou, então, mantemos no Orçamento, 

porque sabemos que ela vai ser executada. Isto é um exemplo, para dizer que 

o que vai no saldo, já tem destino, digamos assim. Não é dinheiro amealhado 

para futuros investimentos. Não é assim que funcionam as finanças de nenhum 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A questão é esta: o dinheiro que vai no saldo, é dinheiro alocado já a atividades 

e investimentos da Câmara. Portanto, dizer-se que não vale a pena fazer o 

empréstimo, para irmos buscar ao saldo, implica também indicar, o que é que, 

do que transitou, vai transitar para dois mil e vinte, deixa de ser feito, para 

acomodar isto que está no empréstimo. Porque o saldo não é excesso. É verba 
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que transita, por não ter sido executada nos projetos que estão orçamentados. 

Saldo, não é lucro. Saldo é verba que transita de projetos que não tiveram a 

execução financeira que era expetável que viessem a ter. E o senhor sabe 

muito bem disso, porque tem competências académicas mais adequadas do 

que as minhas, sobre esta matéria.  ----------------------------------------------------------  

E das duas uma, ou nós abandonamos os projetos, e então, aí, podemos 

reverter essa verba para outros projetos, ou então temos que manter essa 

verba, para garantir que quando eles forem sendo executados, temos verba 

para corresponder a essa execução financeira. -------------------------------------------  

Por isso é que eu não compreendo bem esta ligação com o saldo. Eu sei que 

num debate público, é fácil dizer “o ano passado tiveram vinte e cinco milhões 

de euros de saldo, para que é que querem o empréstimo”. E, de facto, perante 

este discurso, as pessoas podem pensar: “então se tiveram lucro, para que é 

que querem um empréstimo?” Só que não é lucro. São verbas já alocadas a 

atividades e a investimentos e se as tirarmos dali, alguma coisa vai deixar de 

se fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, naturalmente, estou absolutamente disponível para discutir o 

conteúdo do empréstimo. Admito, perfeitamente, que os senhores Vereadores 

digam que há aqui um investimento que, mesmo sendo importante, não nos 

parece que tenha que ser feito de imediato, pode passar para daqui a um ou 

dois anos. Isso é outro tipo de discussão, que eu acho perfeitamente 

admissível. Agora, o que não me parece adequado, é dizer que só há 

empréstimo, em função da análise do saldo. Porque se o saldo for com algum 

significado, então significa que nunca vai haver empréstimo. Então vale mais 

assumirem isso. Era essa clarificação que eu também gostava dos senhores 

Vereadores do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, queria, apenas, dar aqui 

algumas notas relativamente ao que o senhor Presidente disse. A obra do 

Caneiro, nem foi um excelente exemplo, relativamente às “contas de 

mercearia”, que quis fazer com que o Partido Socialista as tivesse feito. ----------  

Senhor Presidente, aquilo que nós achamos, e em boa coerência, é aquilo que 

a Coligação Democrática Unitária achava há bem pouco tempo. A Coligação 

Democrática Unitária, há muito pouco tempo, menos de dez anos, disse, 

exatamente, isto que eu estou a dizer. Que é extemporâneo e que devíamos de 
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aguardar pela Conta de Gerência. “Ipsis Verbis”. Do empréstimo que nem foi 

utilizado! ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, os saldos que deixámos de endividamento para a Câmara 

se poder financiar, também não foram todos negativos, como o senhor também 

já assumiu, e bem. ---------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, outra nota, que lhe queria dar, é a seguinte: o ano passado, 

o Orçamento inicial da Câmara, cifrava-se, sensivelmente, nos cento e trinta e 

cinco milhões de euros. O Orçamento projetado da receita para dois mil e vinte, 

cifra-se nos cento e quarenta e três milhões de euros. Se não tivéssemos 

mexido nas Grandes Opções do Plano, entre dois mil e dezanove e dois mil e 

vinte, só o não mexer nas Grandes Opções do Plano, teríamos um saldo 

primário de perto de nove milhões de euros de receita. Sem mexer nas 

Grandes Opções do Plano. Isto é, mantendo o Orçamento, tal e qual como 

estava. Que não foi o caso. Mas a questão não será essa. A questão que falou 

do Caneiro de Sacavém, não executa, financeiramente, a verba, mas executa-a 

orçamentalmente. E executando orçamentalmente, já deixa a verba cativa a 

nível de orçamento. É obvio que depois essa verba tem que transitar para a 

rubrica. É a diferença entre ter um saldo de gerência de vinte e cinco milhões 

de euros ou ter o resultado liquido que quinze. Foi o resultado liquido que 

tivemos nas Contas prestadas no ano anterior. E é isso que nós colocamos, 

senhor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------  

Nós não dizemos que estamos totalmente contra qualquer tipo de empréstimo. 

Não. Não é isso. Nós achamos é, a bom rigor, e a bem, inclusivamente, da 

prudência do Órgão, que devemos de aguardar pela Prestação de Contas e aí, 

sim, a bancada do Partido Socialista, estará disponível para falar sobre o 

empréstimo. E foi isso que dissemos, claramente. Não estamos ainda a discutir 

projetos específicos. Não. Estamos a discutir, efetivamente, a opção do 

empréstimo, nesta altura. É isso que estamos a discutir, senhor Presidente. -----  

Não estamos a discutir o projeto “A”, o “B”, o “C”, ou o “D” e o recurso ao 

empréstimo, porque achamos que, e tal como eu disse, e o senhor Vereador 

Nuno Botelho, reforçou, inclusivamente, o valor que está inscrito para 

acomodação no primeiro ano, facilmente poderia ser acomodável no 

Orçamento Municipal, quanto mais não fosse, pelo previsível incremento da 

receita. De um ano para o outro, há um incremento da receita de onze milhões 
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de euros. Há capacidade orçamental para, pelo menos, até abril, podermos 

fazer esta ponderação. ---------------------------------------------------------------------------  

Não estou a discutir se o empréstimo é ou não necessário. Julgamos é que, 

nesta fase, é extemporâneo estarmos a falar do empréstimo e que deveríamos 

aguardar pela Prestação de Contas para, efetivamente, discuti-lo com mais 

seriedade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, em relação à obra 

do Caneiro de Sacavém, se me permite, gostaria de dizer, que nunca me 

esquecerei das palavras de uma dirigente que já não está nesta Câmara, que, 

ao prestar esclarecimentos às perguntas que colocámos, na altura, disse o 

seguinte: “a obra do caneiro de Sacavém, não será mais que abrir valas e pôr 

condutas”. Extraordinário. E mais não digo sobre esta matéria, porque hoje, 

aos poucos, vamos percebendo os custos que tem abrir uma vala e pôr uns 

tubos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, permita-me, ainda, que lhe diga, que o senhor pode criticar, 

e muito, esta bancada. No entanto, há uma coisa que o senhor tem muita 

dificuldade em criticar, com todo o respeito, é que não seja coerente. --------------  

Nesta bancada, tentamos prezar ao máximo a coerência. E se, por acaso, por 

vezes, temos que mudar a nossa opinião, tentamos explicar muito bem aos 

munícipes. “Coisa” que, neste mandato, ainda não aconteceu e, 

provavelmente, não irá acontecer. ------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, repito, e se me permite, coerência, é daquelas 

coisas que esta bancada se preza e irá preservar, sempre, até ao fim deste 

mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à votação na Assembleia de Freguesia de Sacavém e Prior Velho, eu 

poderia dizer que os autarcas da Freguesia farão o que acharem melhor, os da 

Assembleia Municipal a mesma coisa e os da Câmara também. Mas no caso, 

até não há divergência nenhuma. E senhor Presidente, permita-me que lhe 

diga o seguinte, com todo o respeito e até pode achar um bocadinho 

demagógico o que eu vou dizer, mas foram os senhores que na passada sexta-

feira, fizeram aprovar um Orçamento, que retira verbas para remodelação de 

escolas e passa-as para dois mil e vinte e um. E eu pergunto ao senhor 

Presidente: o senhor acha que é menos estruturante construir e remodelar 

escolas, dar condições aos professores, aos alunos e ao pessoal não docente, 
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em Frielas, em Loures e noutros locais, do que fazer, por exemplo, uma via 

ciclável e requalificar o Parque do Cabeço de Montachique? -------------------------  

O senhor é que falou do que é que é estruturante. E não me leve a mal, mas, 

provavelmente, se o senhor tivesse tido aqui a sensatez, e não é que não seja 

sensato, de pôr aqui refletidas as escolas que adiou para dois mil e vinte e um, 

provavelmente, esta bancada, iria ter aqui um voto completamente diferente do 

que vai ter. Senhor Presidente, isto sim, para nós, Partido Social Democrata, é 

que é mesmo estruturante. Com todo o respeito que temos pela mobilidade 

suave, que prezo e defendo, e que também acho estruturante. Agora, não é 

estruturante o suficiente, na nossa opinião, para o Município se endividar em 

três milhões de euros, para os investimentos que referi. --------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Na sequência de algumas intervenções que ouvi 

na reunião da passada sexta-feira, devo confessar que esperava um 

desenvolvimento do tipo daquele que estamos a assistir aqui hoje. E confesso 

que fiquei preocupado, porque parecia já estar subjacente nalgumas 

afirmações de alguns senhores Vereadores, um comportamento, do ponto de 

vista político, que não seria muito diferente daquele que estamos a registar 

nesta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Isso pode abonar em relação aos meus dados de previsão, mas não abonará 

nada, seguramente, de bom, para a população do concelho. Porque aquilo que 

estamos aqui a discutir, é se vamos ou não vamos concretizar, no contexto 

deste mandato autárquico, algumas obras que são, de facto, estruturantes, 

para o concelho de Loures e para a qualidade de vida das populações, porque 

os senhores Vereadores sabem, porque não andam aqui desde a semana 

passada, que, ou lançamos algumas destas obras no decurso do ano dois mil e 

vinte, e logo no início do ano dois mil e vinte, ou elas, dificilmente, terão 

qualquer concretização, prática, óbvia e evidente, no período que vai até dois 

mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------  

Nós estamos a falar de grandes investimentos na ordem dos milhões de euros, 

qualquer um deles é nesta ordem de grandeza, e que, naturalmente, obriga à 

realização de um conjunto de procedimentos, nomeadamente, a requalificação 

do Parque do Cabeço de Montachique, as Revitalizações Urbanas, a 

reabilitação e remodelação do Museu da Cerâmica em Sacavém, o Loures 

Ciclável, que não é mais do que o percurso ribeirinho, aquele que tanto nos 
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tem animado em relação à necessidade de continuarmos aquilo que se 

começou do lado de Vila Franca de Xira e que Lisboa tem concluído, há 

imenso tempo, e que, infelizmente, no nosso concelho, não se concretiza, 

devolvendo a possibilidade da população da zona oriental do concelho, retomar 

o contacto com o Rio Tejo e usufruir dele e, com isso, também, constituir-se, a 

partir dessa infraestrutura, o novo polo de atração na zona oriental do 

concelho, reforçando a capacidade de atração de um conjunto de visitantes ao 

espaço do nosso concelho.----------------------------------------------------------------------   

Também obras viárias de grande dimensão e importância, como é o caso da 

variante a Loures, que tantas vezes foi reclamada, no âmbito da discussão que 

temos tido nesta Câmara Municipal, para fazer face àquilo que alguns 

consideram ser os malefícios da intervenção na Rua da República, a qual 

retirou um conjunto de vivências e que era fundamental podermos devolver, 

criando uma via de acesso que atravessasse o aglomerado urbano de Loures, 

numas condições diferentes daquelas que, atualmente, se registam na Rua da 

República. --------------------------------------------------------------------------------------------  

São os investimentos de fundo, que têm valores, de facto, altos, e que 

importaria lançar rapidamente, porque valores de intervenção e de obra como 

aqueles que estamos aqui a falar, carecem de procedimentos concursais, que 

eu diria que nunca têm uma duração inferior a um ano, do ponto de vista da 

sua boa execução, para depois terem o início de obra, no ano imediatamente a 

seguir, o que significa que, nalguns casos, um ano de obra, não será suficiente 

para os conseguirmos concretizar. ------------------------------------------------------------  

E aquilo que os senhores estão a fazer, quando dizem que não se deve criar 

condições para haver instrumento financeiro que possibilite o lançamento 

destas obras, é, na prática, a dizer que este conjunto de investimentos, a que 

se somam, também, terrenos indispensáveis para a realização de outras obras 

que não estão aqui mencionadas no empréstimo e intervenções em edifícios, 

não vão ter lugar neste mandato. E é isto que, na minha opinião, os senhores 

têm que assumir, politicamente, perante a população do concelho.  ----------------     

Têm que explicar à população do concelho, porque é que não vão haver um 

conjunto de intervenções, que são essenciais para melhorarmos a sua 

qualidade de vida e para termos um concelho diferente daquele que temos 

hoje. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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E nós não estamos a falar de um qualquer projeto que nasceu anteontem. São 

tudo coisas que fazem parte do nosso Plano de Atividades e Orçamento, há 

imenso tempo. Já foi aqui explicado o enquadramento financeiro em que 

vamos estar a trabalhar e a impossibilidade de conseguir acomodar estas 

intervenções, naquilo que são os recursos financeiros atualmente existentes, 

porque eles têm outro destino, têm uma afetação que já vem de trás e que 

continuará a existir no próximo ano. ----------------------------------------------------------   

Portanto, é preciso ter outra ferramenta, outro instrumento financeiro, para 

levarmos por diante estas intervenções. E aquilo que os senhores estão a 

dizer, ao dizerem “não vamos contrair o empréstimo”, é “não vamos realizar 

estas obras”. E isto tem que ficar claro aos olhos de toda a gente. Da Câmara, 

dos dirigentes e da população. Porque é, de facto, disto que se trata. --------------  

Devo confessar que, de facto, por vezes, ainda consigo ficar espantado, com a 

incoerência que anima algumas das intervenções aqui levadas a cabo nesta 

Câmara. Dizer-se, basicamente, que o investimento no Museu da Cerâmica, é 

uma coisa completamente dispensável, e depois falar em coerência da posição 

do Partido Social Democrata, senhor Vereador, tenha paciência. E eu volto a 

utilizar a figura de estilo que utilizei na Assembleia Municipal: isto é quase 

como “falar de corda em cada de enforcado”. ----------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Botelho, então o Partido Social Democrata, na 

Assembleia de Freguesia de Sacavém, aprova uma longa Moção, expressando 

uma enorme preocupação e enunciando o conjunto dos problemas que o 

Museu da Cerâmica tem, nomeadamente, que chove lá dentro, que não há 

climatização, da degradação da parte metálica e de vidro que está sobre o 

forno dezoito, que é o coração do Museu e, por isso, está-se a pôr em causa a 

peça estruturante daquele Museu, que é, exatamente, o forno e que a Câmara 

Municipal não está a fazer nada. E agora, chegado o momento em que, 

finalmente, é possível fazer a intervenção que se exige e que é, absolutamente, 

necessária, os senhores dizem que não é uma intervenção estruturante? 

Senhor Vereador, até lhe digo mais, se tivesse ido lá ontem, teria constatado 

que haviam lá cerca de trinta ou quarenta baldes, a recolher a água da chuva. 

Aliás, foi a situação que herdamos, porque, durante vinte anos, não houve 

obras naquele equipamento. --------------------------------------------------------------------  
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Portanto, senhor Vereador, a questão que aqui se coloca, é que o Museu da 

Cerâmica de Sacavém, é uma peça estruturante. Não sei se tem noção, mas 

este Museu é, de entre o conjunto dos nossos museus, aquele que mais 

visitantes estrangeiros acolhe, beneficiando da proximidade a Lisboa e da 

facilidade dos transportes públicos. O senhor Vereador acha que isto não é 

importante para o desenvolvimento do local? Acha que isto não é importante 

para o desenvolvimento económico? Acha que não é importante para o nosso 

território? Pelos vistos, acha. Tanto acha, que propõe aqui que não se faça. ----  

Sobre a requalificação da zona ribeirinha, senhor Vereador, penso que 

estivemos todos de acordo, quando discutimos o Plano de Atividades e 

Orçamento, porque não ouvi uma única intervenção de nenhum dos senhores 

Vereadores, a dizer que esta intervenção não era importante. Aliás, nada 

daquilo que agora se diz que, afinal, não será assim tão importante, há pouco 

mais de quatro dias, foi mencionado como sendo de pouca importância. Não! 

Na altura, quando discutimos o Plano de Atividades e Orçamento, era tudo 

importante. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Botelho, o senhor fala de coisas estruturantes para o 

concelho e até vem à colação e à conversa, a questão de que seria necessário 

fazer um conjunto de outros investimentos, nomeadamente, em escolas. Mas 

senhor Vereador, não me recordo, nas propostas que o Partido Social 

Democrata fez para o Plano de Atividades e Orçamento, qualquer referência a 

inserir mais esta ou aquela escola. Não me recordo. Recordo-me, é de veículos 

elétricos subsidiados pelos dinheiros públicos e outras coisas desse tipo. No 

resto, sinceramente, não me recordo. --------------------------------------------------------  

Depois, dizer, ainda, ao senhor Vereador Nuno Dias, que fez aqui, há pouco, 

uma daquelas comparações, que quando não se tem memória histórica, talvez 

me consigam pegar, que é completamente desproporcionada, e eu diria 

completamente ao lado, a comparação que o senhor Vereador fez aqui, entre 

aquilo que aconteceu há dez anos atrás. Senhor Vereador, o que aconteceu 

naquela altura, foi que o Partido Socialista, trouce à deliberação da Câmara, e 

foi aprovado com os votos contra da Coligação Democrática Unitária, uma 

Proposta em que, de uma vez só, se pretendia contrair um empréstimo de 

perto de quarenta milhões de euros, numa altura, em que a Câmara, do ponto 

de vista financeiro, estava numa posição bastante desconfortável. ------------------  
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E aquilo que nós tivemos a ocasião de chamar a atenção, é que aquele 

empréstimo, ia colocar a Câmara numa situação muitíssimo complicada. E 

tanto tínhamos razão, que foram os senhores que recuaram nessa Proposta. 

Ou seja, reconheceram que, de facto, se estavam a meter num erro que 

poderia vir a ser trágico, conforme a Coligação Democrática Unitária, assinalou, 

e bem, à época.-------------------------------------------------------------------------------------  

Mas, de facto, a tragédia foi outra. Foi o pagamento a fornecedores. E todos 

nós sabemos o que é que encontrámos nesta Câmara Municipal, em dois mil e 

treze. É que eu fiz parte de uma reunião, na qual nos foi dito, que não se sabia 

se havia recursos para conseguirmos solver compromissos urgentes, inclusive, 

com os trabalhadores, até ao final do ano. Aliás, aquando a tomada de posse, 

em outubro, na “passagem das coisas”, foi isto que veio para cima da mesa. ----  

Senhor Vereador, esta Câmara tinha uma dívida de mais de sessenta milhões 

de euros. E aquilo que hoje temos aqui, não é nada disso. Hoje, como, aliás, foi 

assinalado pelo senhor Presidente da Câmara, temos uma situação 

confortável, com um nível de endividamento que está longe, muito longe, de 

ser esgotado.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Acabámos com a dívida a fornecedores, naquela lógica que os senhores cá 

tinham, que era demorar um ano para pagar aos fornecedores. E hoje, tudo 

isso, é, completamente, diferente. -------------------------------------------------------------  

Portanto, a ideia que os senhores hoje aqui trazem, é que devemos de 

aguardar o Saldo da Conta de Gerência, para, então, podermos decidir em 

consciência, se é ajustado, ou não, a contração de um empréstimo. Mas 

senhor Vereador, e eu já tive a ocasião de dizer, que este adiamento, 

significará que há um conjunto de coisas que não acontecerão. Já foi 

explicado, porque é que nós passaremos com um Saldo de Conta de Gerência, 

que é aquele que ainda há de ser apurado, que ainda não sabemos qual é, 

mas que há de ser elevado, como toda a gente já percebeu, pelas razões que o 

senhor Presidente já teve a ocasião de aqui sinalizar. ----------------------------------  

Agora, o que os senhores, basicamente, propõem fazer, é adiar o futuro. O que 

os senhores estão a tentar fazer, é, claramente, adiar o futuro. E estão a fazê-

lo, numa base, que é o estreito interesse partidário, de uma e de outra 

bancada, relativamente a esta questão, em desfavor da resolução de 

problemas urgentes para a população do Concelho de Loures, e de 

investimentos que são importantes para que o concelho passe a outra fase do 
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seu desenvolvimento. E é isto que os senhores aqui estão a propor, hoje, que 

se faça. E será isso que acontece se os senhores votarem contra este pedido 

de empréstimo que trouxemos hoje à Câmara, na perspetiva de podermos, 

com isto, contribuir, para que, de facto, se conseguissem completar um 

conjunto de investimentos, que, há pouco mais de cinco dias, ninguém 

contestava que eram importantes, mas que agora, pelos vistos, não são.---------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta de 

empréstimo, tem uma distribuição, mais ou menos, de quarenta e dois por 

cento e sessenta e sete por cento, entre dois mil e vinte e dois mil e vinte e um. 

E tem, naturalmente, um impacto maior em dois mil e vinte e um. Mas é feito a 

pensar na programação financeira que temos, para o resto do mandato. ----------  

Acho que os senhores Vereadores, fazem afirmações com uma certa ligeireza, 

como: “acomodar isto no Orçamento”, “cortar na despesa que está no 

Orçamento”. Acho muito interessante dizer-se isto no abstrato, sem dizerem, 

em concreto, onde é que se corta. Se é na publicidade, são cem mil euros. Não 

sei se algumas destas obras se fazem com cem mil euros. ----------------------------  

Se é nos eventos culturais, como foi aqui, também, proposto. Então vamos lá a 

ver o que é que se corta. Quais são os eventos que devem desaparecer. É o 

apoio à “Festa do Vinho e das Vindimas”? São as “Festas do Concelho”? É o 

“Festival de Bandas”? Digam o que é que está a mais. Ainda por cima, cada 

uma destas atividades, com valores que são extraordinariamente inferiores, 

aos valores do tipo de investimentos que estão previstos, como todos sabem. 

Não tem comparação, senhores Vereadores! ----------------------------------------------  

Mais, como já referi, para fazermos algumas obras de escolas, por exemplo, 

que tivemos que aumentar o preço, é que estamos a propor retirar do 

Orçamento, em termos de financiamento para o empréstimo, estes 

investimentos. É, exatamente, para acomodar, sobretudo, escolas. É, 

exatamente, para isso. ----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, quer dizer, nós fazemos uma gestão do Orçamento, no sentido de 

garantir as escolas e ir à procura do financiamento em falta, para os projetos 

que não podem ser colocados no empréstimo desta forma. E somos criticados, 

porque devia de haver, era mais escolas. Mas as escolas estão lá no 

Orçamento! As que são possíveis fazer já em dois mil e vinte. E não são 

poucas. A execução da Escola da Portela que já está em obras. O Jardim de 
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Infância da Bobadela, que já está adjudicado. São mais três escolas que estão 

em concurso. Portanto, senhores Vereadores, não há falta de investimento em 

escolas, no Orçamento para dois mil e vinte. Muito pelo contrário. ------------------  

E depois há outra coisa. É que, de facto, há algumas matérias em que há um 

acréscimo de despesa. Toda a gente está de acordo com o projeto de 

adaptação ao meio aquático. Pois, mas ele custa um milhão de euros. ------------  

Portanto, quando estamos a falar de despesas, estamos a falar, também, disto.  

Toda a gente está de acordo com a política de transportes ao nível da Área 

Metropolitana. Mas ela custa dois milhões e meio e em dois mil e vinte e um, 

irá custar mais de quatro milhões. Dinheiro que não vamos poder ter em 

investimento. Daí que tenhamos que recorrer ao financiamento, por 

empréstimo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Agora, o que os senhores querem, é o melhor de dois mundos. Estão de 

acordo com o AMA – Adaptação ao Meio Aquático, e que esteja no Orçamento. 

Estão de acordo com a política de transportes. E que esteja no Orçamento. 

Estão de acordo com a construção das escolas. Que estão no Orçamento. Mas 

quando se trata de prover investimentos que estavam previstos, e que pelas 

razões que já referi, não puderam ser acomodados, estrito senso, no 

Orçamento, já dizem “acomode-se no Orçamento”. Mas eu gostava de saber 

onde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, quando me fala em 

adiar o futuro, nós não estamos a adiar o futuro. Trata-se é de uma questão de 

planeamento. E eu, já na última reunião de Câmara lhe disse, que quem gere, 

tem que tomar opções. E quem está a gerir a Câmara, são os senhores. Por 

isso, têm que tomar opções. --------------------------------------------------------------------  

Se houve alteração dos preços contratuais e contratualizados e das 

necessidades de financiamento, quem gere, tem que tomar opções. ---------------  

Senhor Vice-Presidente, não estamos aqui a adiar o futuro e não me venha 

falar em tática partidária. Não se trata de tática partidária, nem de terem 

mudado as condições. Trata-se, efetivamente, de coerência. O que eu digo, é 

que gostávamos de poder discutir esta matéria, aquando da Prestação de 

Contas, porque nos sentiríamos muito mais confortáveis. E não estamos a 

adiar o futuro. Não. Estamos é a prevenir o presente. -----------------------------------  
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E não estamos com táticas partidárias. Senhor Vice-Presidente, o senhor não 

ganhou a Câmara há dois anos. Está a gerir esta Câmara há seis. Táticas 

partidárias? Não compreendo. Eu também poderia dizer, que estamos todos 

aqui a contrair um empréstimo, para que em dois mil e vinte e um, ano de 

eleições, estejam uma série de obras a decorrer. Mas não o digo. Aquilo que 

eu acho, e que sempre disse, desde que fui eleito para esta casa, em dois mil e 

dezassete, é que o planeamento municipal, a nível dos investimentos, foi mal 

planeado. Tem sido mal planeado. E tem-se vindo a ver isso, em todas as 

Prestações de Contas. Basta olharmos para a Execução Orçamental. E quando 

nós falamos da Execução Orçamental do Investimento, basta dizer que a 

grande alteração que houve a nível do mercado e dos valores do mercado, foi 

desde o meio de dois mil e dezoito, para dois mil e dezanove. Mas ao mesmo 

tempo, a Execução Orçamental de dois mil e dezoito, na parte do investimento, 

não ultrapassou os trinta por cento. Chama-se a isto o quê? --------------------------  

E eu já discuti isto muitas vezes, senhor Vice-Presidente. Então, se calhar, a 

forma mais simples de dizer, é que não houve planeamento ou, então, a 

execução foi mais fraca do que estava planeado. E senhor Vice-Presidente, 

não me venha com chantagem política, porque não a faz. E não a faz por uma 

razão muito simples. É porque nós temos consciência do que estamos a dizer, 

e temos um caminho traçado para o debate político nesta casa. Aliás, já na 

última reunião de Câmara, quando foi aflorada a questão do empréstimo, eu 

disse que era uma coisa diferente do Orçamento. E a seu tempo deveria de ser 

discutido. Independentemente, das tentativas que houve, de vincular o 

Orçamento ao empréstimo. Mas não há vínculo do Orçamento ao empréstimo. 

Aquilo que sempre dissemos, é que, a seu tempo, haveríamos de o discutir. 

Aquilo que nós dizemos agora, é que, a bom rigor, solicitamos que a Proposta 

seja retirada, para ser discutida em abril. Caso assim não o entendam, estamos 

muito confortáveis em explicar a razão de não termos aceite a contratação 

deste empréstimo de doze milhões de euros. Estamos muito confortáveis, 

senhor Vice-Presidente. Muito! No entanto, nesta fase, não vai ter o nosso voto 

favorável para a contração do mesmo.-------------------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vice-Presidente, o senhor diz 

que o problema do Museu da Cerâmica, tem vinte anos. E se tem vinte anos, 

são os senhores e os senhores da bancada Partido Socialista os responsáveis, 
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até porque, mesmo que argumentem que o Partido Social Democrata teve 

responsabilidades, na área da cultura, não teve de certeza. Como tal, se 

existem problemas no referido Museu, nos últimos vinte anos, são os senhores 

os responsáveis. Não é mais ninguém. ------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, permita-me que lhe diga, ainda, outra coisa. Eu sei 

que, para vós, as prioridades são o que são. Mas para nós, as nossas opções 

e as nossas prioridades, não são resolver o problema do Museu da Cerâmica, 

como toda a importância que ele tenha. Não são. Basta lembrar-se que na 

última Assembleia Municipal, chovia no espaço onde estávamos. Eu sei que o 

senhor vai dizer que isto é uma comparação demagógica, e eu sei que é, 

apesar de não a querer fazer, mas se o seu argumentário chegou a este nível, 

se calhar, também temos que equiparar o nível, apesar de eu não gostar de o 

fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vice-Presidente e senhor Presidente, o Orçamento é vosso. 

Por isso, têm a responsabilidade de o construir e depois o tentar executar. 

Apesar de vermos, todos os anos, que a execução do mesmo, no nosso 

Município, é baixa, para não dizer muito baixa, e se este ano chegasse aos 

cinquenta por cento, já não seria nada mau. Portanto, os senhores façam as 

suas opções, desenvolvam os projetos que achem mais uteis e necessários 

para as populações, e nós defendemos aqueles que achamos que são mais 

uteis e necessários para as populações. ----------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, não fomos nós, que, no Orçamento que foi aprovado 

na passada sexta-feira, adiamos a remodelação de escolas. Foram os 

senhores. O senhor diz com muita assertividade, mas não com muita certeza 

“não vi os senhores apresentarem essas propostas”. Bem, mas é que não nos 

passava pela cabeça, que os senhores fossem adiá-las, para depois nos 

apresentarem uma Proposta de empréstimo deste género. E o senhor 

Presidente até pode dizer que já tínhamos visto o “draft”. Sim, mas o “draft” não 

é a Proposta. Aliás, temos visto nos últimos anos, que os “drafts” são diferentes 

das Propostas, em alguma escala. E não seria a primeira vez que o senhor 

Presidente faria alterações ao Orçamento. Aliás, ainda irá fazer alterações, na 

primeira Revisão ao Orçamento, que estará em vigor a partir de janeiro. ----------  

Portanto, senhor Presidente e senhor Vice-Presidente, não encontrarão, nesta 

bancada, de certeza absoluta, nenhuma incoerência, por um lado. E, por outro, 

muito menos encontrarão, uma incoerência em relação ao Museu da Cerâmica. 
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O que os senhores encontram, são prioridades completamente diferentes das 

vossas. Isso são. Não tenham dúvidas, absolutamente, nenhumas, que as 

prioridades da nossa bancada, sejam completamente diferentes das vossas. O 

que é salutar para os munícipes. --------------------------------------------------------------  

Os senhores têm legitimidade para tomarem as decisões e as opções que 

querem tomar. Mas mal ou bem, o povo não vos deu a legitimidade completa, 

porque não vos deu uma maioria absoluta. E nesta bancada, nós dissemos 

quais são os três pontos que achávamos que não são de relevância para o 

interesse imediato dos munícipes, nomeadamente, para que o Município tenha 

que se endividar com um empréstimo. E até dissemos que, se o senhor 

Presidente estivesse disponível para tirar estes três pontos, até poderíamos ter 

um sentido de voto diferente. -------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, deve lembrar-se, que nós até fizemos uma Proposta de 

empréstimo para este Orçamento, para um projeto concreto. E, de facto, a 

condição financeira do Município, permite-nos abrir as portas a novos 

investimentos, através de dívida bancária. E ainda bem que permite. Porque 

nós sabemos as dificuldades que foram os dois primeiros anos de gestão no 

último mandato. E até temos sido benevolentes, na forma como a Câmara é 

gerida financeiramente, em relação ao investimento, por causa desses 

problemas que vinham de trás. E digo benevolentes, no sentido de não sermos 

muito exigentes no investimento, porque percebemos as dificuldades que o 

Município teve há pouco tempo, e que não quer correr o risco de voltar a tê-las 

no futuro. Aliás, o senhor Presidente costuma usar uma expressão 

interessante, em relação aos impostos e a outras matérias, que eu até posso 

sublinhar, apesar de não concordar a cem por cento com ela, que é: “Não 

podemos dar aos munícipes hoje uma coisa, se amanhã precisamos de tirar”. 

Eu até concordo com esse ponto de vista. Até por isso, é que nós temos sido 

muito benevolentes nos investimentos que nós pedimos, em relação à sua 

dimensão financeira, evidentemente. E estes investimentos que os senhores 

apresentam aqui, através de criação de dívida bancária, não são prioritários 

nem estruturantes. ---------------------------------------------------------------------------------  

Do vosso ponto de vista, alguns podem ser importantes. Aceitamos isso, até 

porque têm a gestão do Município. Agora, não nos culpem a nós, por não 

gerirmos o Município, e não pormos aqui as prioridades que são as vossas. É 
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que essa argumentação do senhor Vice-Presidente, é, no mínimo, um pouco 

absurda. Permita-me que lhe diga. ------------------------------------------------------------  

Nós, que não somos Executivo, que não elaboramos o Orçamento, que não 

apresentamos as Contas, é que temos que dizer quais são as vossas 

prioridades? Isto é um absurdo inacreditável. ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, penso que a 

maior parte dos argumentos, estão esgrimidos. No entanto, queria acrescentar 

e reforçar aqui algumas questões que me parecem importantes. A primeira, 

dizer que, na política, temos que tomar opções. Nisso estamos de acordo. E 

aqui, também é uma opção que estamos a tomar. E penso que tem que ficar, 

completamente, claro, as implicações que um e outro caminho têm. ---------------  

Penso que tem que ficar, absolutamente, claro, que esta opção que está aqui a 

ser colocada, é aquela que permite cumprir o Orçamento que está aprovado 

por esta Câmara Municipal. Não havendo esta opção, o Orçamento que está 

aprovado, será muito difícil de ser cumprido. -----------------------------------------------  

E senhor Vereador Nuno Dias, não se fale da questão da gestão inadequada. E 

eu queria relembrar quatro obras que estão previstas no nosso Orçamento, e 

que não puderam avançar, ou pelo valor que estava previsto, ou porque 

ficaram desertas. E a primeira é a Escola da Flamenga, que, face ao valor 

inicial, teve um aumento de um, vírgula três milhões de euros. -----------------------  

Para a Escola de Sacavém, face ao valor previsto inicialmente, mais um milhão 

de euros. A Escola de Unhos, que vai ser hoje aqui discutida e aprovada, 

porque não teve condições para ser adjudicada, são mais quatrocentos mil 

euros. Para o Pavilhão João Villaret, face ao aumento inicial, são mais 

oitocentos mil euros.  ------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, só para estas que acabei de referir, tivemos aqui um consumo do 

nosso Orçamento, de três, vírgula cinco milhões de euros. Portanto, isto não 

tem a ver com a gestão que nós fazemos. Isto tem a ver com as condições 

objetivas com que estamos a trabalhar no mercado. ------------------------------------  

E há outras. Por exemplo, o Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia, que 

também tivemos que aumentar o valor inicial. E é evidente que, como se 

costuma dizer, o dinheiro não estica. ---------------------------------------------------------  
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Portanto, se temos um valor no Orçamento, e de repente, temos para fazer 

estas obras, que, na minha opinião, são absolutamente essenciais e 

estratégicas, pelo menos, e só aqui nestas, mais três, vírgula cinco milhões de 

euros, então, temos que conseguir ir buscar o dinheiro necessário para as 

financiar, às outras obras que também são importantes. É isto que está aqui 

em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, é uma opção política. E a opção política que está aqui colocada em 

cima da mesa, é o cumprimento do Orçamento da Câmara, com tudo aquilo 

que lá temos, ou não cumprir o Orçamento que foi aprovado aqui. Esta é a 

opção política que aqui está. --------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, nós temos que perceber, objetivamente, o que é que 

está aqui em cima da mesa. Portanto, aqui a questão que se coloca, é se é 

importante ou não, conseguirmos cumprir o que está no Orçamento e, em 

particular, os investimentos que estão aqui neste empréstimo. É isso que temos 

que saber. É se achamos ou não, politicamente relevante, que o Município 

possa fazer estas obras e estes investimentos que aqui estão. É que se 

achamos que é relevante, então não devemos ter dúvidas sobre a necessidade 

do seu financiamento. E neste momento, esta Proposta que aqui está, é a que 

possibilita esse financiamento. -----------------------------------------------------------------  

No entanto, também temos outra opção. Se achamos que há investimentos no 

Orçamento da Câmara, que são menos relevantes do que estes, então, vamos 

ao Orçamento, retiramos a verba desses investimentos, por exemplo, da 

Escola da Flamenga, que são dois milhões e trezentos mil euros. Ou então 

tiramos a Escola de Sacavém, que tem dois milhões de euros. Também 

retiramos de lá, a Escola de Sacavém. Ou então, tiramos o Pavilhão da Escola 

João Villaret, que são dois milhões e oitocentos mil euros. Vamos lá e tiramos o 

pavilhão. E podemos continuar por aqui adiante. Podemos continuar, mas é 

evidente que não achamos que os investimentos que já estão previstos em 

Orçamento, sem necessidade de um empréstimo, tenham que ser retirados 

para que estes possam ser lá incluídos. -----------------------------------------------------  

Felizmente, o que está no Orçamento da Câmara, aprovado na semana 

passada, tem condições para ser efetivado no nosso Concelho. Repito, tem 

condições para ser efetivado no nosso Concelho, mas desde que haja o 

financiamento necessário. Esta é que é a questão. --------------------------------------  
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Neste momento, se esta Proposta não for aprovada, aquilo que está no 

Orçamento da Câmara, poderá não ser concretizado. Não há nenhuma outra 

razão, para que o investimento não seja feito. Há projetos, neste momento há 

condições para que possam ser aplicados, mas, evidentemente, tem que haver 

um financiamento. E a partir do momento em que tivemos aqui um corte no 

nosso Orçamento, devido a estas questões externas, o dinheiro tem que vir de 

outro lado. E neste momento está aqui a opção. ------------------------------------------  

E não vamos comparar isto com a situação de dois mil e dez. Porque não tem 

comparação possível. Aliás, não tem, de tal forma, comparação possível, que 

esse empréstimo, nem sequer foi votado na Assembleia Municipal. ----------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, na sequência do debate que 

estamos a ter, gostaria de relembrar aqui alguns dados que me parecem 

importantes, nesta altura, para a nossa discussão. E o primeiro, tem que ver 

com o seguinte: nós não estamos a falar de um empréstimo para ficar por aí, 

sem qualquer destino. Tem obras concretas, tem nome, tem datas de 

intervenção que gostaríamos de concretizar e tem um espaço territorial onde se 

pretende levar a cabo estas obras. ------------------------------------------------------------  

Para mim, é muito difícil conseguir entender algum do argumentário que está a 

ser produzido nesta Câmara, a propósito das questões que têm que ver com a 

prioridade que damos ou não, às escolas. E quando nós propomos que não 

seja contraído o empréstimo, em que, com uma das parcelas, e só uma delas, 

se propõe poder adquirir um conjunto de terrenos que são indispensáveis à 

realização de um conjunto de obras, como, por exemplo, os terrenos para a 

construção da rotunda de Á-das-Lebres, os terrenos para a variante a Loures, 

os terrenos para a Escola da Mealhada - as tais escolas que tanto preocupam 

algumas das bancadas -, os terremos para a Escola de Frielas, estamos, na 

prática, a criar condições, para que, de facto, estas obras tenham mais 

dificuldades para se poderem levar a cabo. ------------------------------------------------  

Não estou a dizer que não se conseguem concretizar. Consegue-se. Mas, 

seguramente, que é muito mais difícil. E o objetivo é esse. Já percebemos 

todos, que o objetivo é esse. Da mesma forma, que ninguém me consegue 

convencer, que os senhores Vereadores não reconhecem a necessidade e a 

urgência de podermos avançar com a variante a Loures. ------------------------------  
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Então, senhores Vereadores, se a questão da variante, tem sido tão debatida e 

tão reclamada para a cidade de Loures e para o seu futuro, em todos os 

debates em que temos oportunidade de falar nesse assunto, quando chega o 

momento da verdade, em que é possível, finalmente, concretizar a obra, os 

senhores dizem que é para adiar? Que logo se vê a seguir. É que, se 

adiarmos, não é por três ou quatro meses, como alguns estão a tentar fazer 

acreditar as pessoas. É adiar, de forma a que não se concretize neste 

mandato. É disso que se trata. E é isto que os senhores têm que ouvir e que 

vão ter que explicar à população, em muitos sítios. Seguramente, que vão 

senhor Vereador. Seguramente. ---------------------------------------------------------------  

Assim como vão ter que explicar à população de Guerreiros, porque é que não 

vamos fazer as reparações no Bairro Municipal. Assim como vão ter que 

explicar, porque é que na Escola Básica do Alto Eira, as escolas que tanto 

preocupam o senhor Vereador Nuno Botelho, não vai poder ser feita, a 

intervenção que é necessária lá fazer. Pois é, senhor Vereador, é que não vão 

haver aqui, as tais escolas que tanto o preocupam, porque os senhores vão 

estar contra a contração do empréstimo. ----------------------------------------------------      

Assim como os senhores Vereadores também vão ter que explicar à população 

da zona oriental, quando falam tanto da plataforma ribeirinha, das jornadas 

mundiais da juventude e do que aí vem, que, de facto, tão depressa, não vai 

haver passeio ribeirinho na zona oriental. ---------------------------------------------------  

Tudo isso está aqui. São obras concretas. Têm nome. Não é um empréstimo 

para ficar a render. É para concretizar obra, num horizonte temporal de dois 

anos. Tem uma duração determinada para poder ser consumido. Não é em 

nome de um qualquer projeto que não se sabe quando é que vai ter lugar. Há 

dois anos para o aplicar. E é isto que os senhores fingem, nesta altura, ignorar.  

Senhor Vereador Nuno Botelho, de facto, coerência, é nós termos 

comportamentos que sejam coerentes. ------------------------------------------------------   

Senhor Vereador, em relação às escolas, o desenvolvimento dos seus projetos, 

está, em muitos casos, numa circunstância, que não permite que elas estejam 

consideradas no Plano de Atividades de dois mil e vinte. É essa a razão. Não é 

por não se reconhecer que as obras são necessárias. Claro que são 

necessárias. Agora, para haver obra, é preciso haver projeto. Para haver 

projeto, têm que se abrir concursos. E depois, aparecem ou não, candidatos, 

àquilo que se está a pagar.  ---------------------------------------------------------------------  
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E todos já falámos aqui, imensas vezes, naquilo que tem que ver com a 

evolução que o mercado das obras públicas tem tido nos últimos anos, fruto da 

recuperação económica que, de alguma forma, tem vindo a acontecer e que há 

consequências para todas as Câmaras Municipais, não só para esta, e para 

todas as entidades públicas, que têm ficado com os concursos desertos. E não 

é por falta de vontade política. Ao contrário do que se está aqui a tentar fazer 

passar. Não. É mesmo por dificuldade em aparecer quem faça as obras. Pelo 

menos, pelos valores que são lançadas. ----------------------------------------------------  

O senhor Vereador Gonçalo Caroço acabou de enumerar, e é só uma pequena 

amostra, algumas situações em que, nalguns casos, as obras passaram a ser 

patenteadas a concurso, com o dobro do valor. E ainda não é seguro que 

tenhamos quem venha fazê-las. É esta a razão do saldo, como os senhores já 

perceberam, há imenso tempo. E isto não se pode ignorar e vai ter que ser 

explicado à população, como já referi anteriormente. ------------------------------------  

Assim como o senhor Vereador há que ter que explicar à sua bancada, que é 

tão coerente aqui, nomeadamente, aos seus correligionários de Sacavém, que 

aprovaram uma Moção, que diz que “(…) é necessário que a Câmara Municipal 

de Loures, faça um levantamento total e exaustivo das anomalias estruturais no 

edifício do Museu da Cerâmica. Que a Câmara faça uma avaliação detalhada e 

planeada a fim de melhorar as condições de uso deste espaço, quer para 

visitantes, quer para trabalhadores, nomeadamente, no que respeita à 

climatização total do edifício. Que seja feita pela Câmara Municipal de Loures, 

uma consulta aos trabalhadores do Museu para obter sugestões e propostas 

de melhoria às infraestruturas, seja na ótica dos visitantes ou dos 

trabalhadores. Que a Câmara faça uma avaliação energética do espaço para 

saber quais são as deficiências do mesmo e onde intervir para a otimização 

dos consumos e até para produção de energia fotovoltaica. Que a Câmara faça 

uma intervenção urgente com base nos resultados obtidos nas medidas 

enumeradas nos pontos anteriores, a fim de consertar, restaurar, melhorar e 

dignificar o Museu da Cerâmica, em Sacavém, seja para quem visita, usufrui e 

trabalha naquele espaço de referência da cidade de Sacavém e respetivo 

Município de Loures (…)”. -----------------------------------------------------------------------  

É que os senhores lá em Sacavém têm este discurso, mas quando chega ao 

momento de, finalmente, conseguirmos fazer as obras e termos meios 
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financeiros para as fazer, são contra. Coerência! Coerência, senhor Vereador! 

Mas coerência é outra coisa, senhor Vereador. Não é isto, seguramente. 

Tenham vergonha. Tenham decência. Porque isto, de facto, é de uma 

incoerência absoluta. É de uma incoerência absoluta, dizer-se uma coisa em 

Sacavém e em Loures dizer-se outra. Isto é que ninguém compreende. -----------  

E eu, onde puder, hei de dizê-lo. Assim como hei de dizer, que o senhor 

Vereador até propôs, e é a segunda vez que o faz, que os apoios ao 

associativismo neste concelho, sejam diminuídos. Mas isso é agora, porque 

quando discutimos o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, e foi 

preciso discutir, com cada uma das bancadas, o respetivo conteúdo, o que os 

senhores propunham era mais. Que era preciso disponibilizar mais dinheiro, 

que era pouco. E então quando chega ao momento da verdade, dizem outra 

coisa? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vereador, pode ter a certeza, que, naquilo que me for 

possível, hei de dizê-lo em todo o lado. ------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Dias, sobre as questões de endividamento, não vai 

muito longe o tempo em que tínhamos um primeiro ministro que dizia que “esta 

coisa de governar, sem dívida, é uma história de crianças”. Coerência! -----------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, queria, apenas, refutar 

aqui algumas das afirmações que, por vezes, quando estamos a discutir 

algumas coisas, levamos tudo muito pela rama. ------------------------------------------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, vamos lá ver aqui algumas opções. O 

senhor disse que, efetivamente, a não aprovação do empréstimo, poderia pôr 

em causa a execução do Orçamento. Não sei como! Mas o Orçamento foi 

apresentado a contar com o empréstimo? É que se foi apresentado a contar 

com o empréstimo, digo já que não foi nada daquilo que tinha sido falado 

relativamente ao Orçamento. -------------------------------------------------------------------  

Repare, senhor Presidente, isto é grave. O Orçamento que foi apresentado, 

tem a capacidade de execução ou não? É que se não tem capacidade de 

execução, então o que foi apresentado, foi já com o intuito de não conseguir 

executar sem recorrer ao empréstimo. Isto são coisas muito distintas. Mas das 

duas uma: ou o Orçamento apresentado é executável, sem recorrer ao 

empréstimo, ou não é. Temos que ser claros no meio disto tudo. --------------------  
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É porque aquilo que nós sempre falámos, e aquilo que foi dito pelo Partido 

Socialista, aquando da negociação do Orçamento, foi que o Orçamento não 

tem, nem deve ter, nada definido, com o empréstimo que possa vir a ser 

apresentado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

E das duas uma: ou o Orçamento está estruturado para ser cumprido até ao 

final do ano de dois mil e vinte, sem o empréstimo, ou não está. São duas 

coisas muito distintas. -----------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, o senhor disse, muito claramente, que só ali 

naquelas três intervenções, tinha tido um aumento de três milhões e meio de 

euros.  Sabe quanto é que foi o aumento da receita do Município não prevista, 

o ano passado, que não estava orçamentado? Cinco milhões e oitocentos mil. 

Portanto, já tem cinco milhões e oitocentos mil, que não estavam previstos na 

parte da despesa, porque foi a execução a mais da parte da receita. Ou não 

pode alocar essa verba para investimento? Só aí são cinco milhões. ---------------  

Há outra coisa que me faz aqui um pouco de confusão. Então, mas é agora, o 

Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que não estão na gestão 

executiva do Município, que vão ter que definir que projetos é que acham 

prioritários? Eu já disse isto e vou repetir. Os senhores é que estão na gestão. 

Então, tomem opções de gestão. Ou só sabem gerir assim, a recorrer a 

empréstimos? Digam-me. ------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, estou muito confortável em dizer que, sem os dados 

necessários para acudir ao empréstimo, vai-me desculpar, mas não o podemos 

validar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

E quando eu falo em planeamento, é mesmo isso. Então, mas eu posso estar 

com constantes execuções orçamentais abaixo dos quarenta por cento, para 

fazer investimento?  -------------------------------------------------------------------------------  

Depois, temos aqui outra incongruência. E, das duas uma: ou eu tenho 

execuções orçamentais sempre abaixo dos quarenta por cento e prevejo, só 

em investimento, no ano de dois mil e vinte, mais de noventa milhões de euros. 

Porque é disso que estamos a falar. É porque se formos juntar tudo aquilo que 

não foi executado nos anos anteriores, temos mais de noventa milhões que 

vamos executar no ano de dois mil e vinte/dois mil e vinte e um. --------------------  

Senhor Vice-Presidente, o que é que o senhor diria, se fossemos nós a gerir 

assim? Calculismo político é estranho. Senhor Vice-Presidente, repito, que 
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estou muito confortável em dizer que não validamos o empréstimo. Ou melhor, 

aquilo que nós dizemos, é que não inviabilizamos o empréstimo, sugerimos é 

que se adie a Proposta de empréstimo, aquando a aprovação da Prestação de 

Contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aliás, aqui só há uma bancada que pode inviabilizar a Proposta de empréstimo. 

Se a Coligação Democrática Unitária, entender pôr à votação, depois logo vê o 

resultado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, queria, ainda, dar 

algumas notas. A primeira, para relembrar o senhor Vereador Gonçalo Caroço, 

que o argumento de que não cumprem os objetivos e os investimentos 

previstos nas Grandes Opções do Plano porque não têm o empréstimo. Senhor 

Vereador, mas isso é igual ao que já fazem atualmente. Não cumprem. -----------  

A segunda, para agradecer a amabilidade que o senhor Vice-Presidente teve, 

ao ler a Moção do Partido Social Democrata na Assembleia de Freguesia de 

Sacavém, que demonstra a posição do Partido Social Democrata sobre essa 

matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, é exatamente isso. Essa é mesmo a nossa posição. E é a mesma 

posição desta bancada. Agora, não consideramos é que seja um projeto, e 

volto a repetir, estruturante, para estar no empréstimo. ---------------------------------  

Já o senhor Vice-Presidente dizer que nós defendemos a variante a Loures e 

agora não aprovamos o empréstimo; Que nós defendemos a revitalização 

urbana e os terrenos para a construção da rotunda de Á-das-Lebres, mas não 

aprovamos o empréstimo; Que nós defendemos a remodelação do logradouro 

da Escola do Alto da Eira, essa, então, é inacreditável. E muito mal vai este 

Município, se num Orçamento de cento e quarenta e três milhões de euros, não 

conseguir acomodar mais duzentos mil euros para este investimento. Muito mal 

mesmo. Pensávamos que o Município estava sofrível. Afinal parece que está 

mesmo em baixo. ----------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, se os senhores quiserem apresentar a Proposta de 

empréstimo ponto a ponto, estaremos disponíveis para votar, ponto a ponto, 

cada um dos “itens” deste empréstimo. Aliás, até votaremos, favoravelmente, 

alguns deles. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação àqueles três projetos em concreto, se quiser trazer na próxima 

reunião, um empréstimo por cada um deles, estaremos disponíveis para 
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viabilizar. Que não seja pela bancada do Partido Social Democrata, que a 

Coligação Democrática Unitária tenha motivos para dizer que somos nós que 

não queremos a remodelação da Escola do Alto da Eira, a variante a Loures e 

a requalificação do Parque do Cabeço de Montachique. Queremos. Não 

queremos é com dinheiro de empréstimo bancário. Queremos com dinheiro da 

receita normal do Município. --------------------------------------------------------------------   

Volto a agradecer ao senhor Vice-Presidente, ter demonstrado a posição do 

Partido Social Democrata, em relação ao Museu da Cerâmica. De facto, a 

nossa posição, é mesma essa que foi espelhada na Moção. --------------------------  

Portanto, para terminar, senhor Presidente, estamos disponíveis para adiar, 

para retirar ou para votar esta Proposta de empréstimo. É como o senhor 

Presidente achar que deve ser feito. Se o empréstimo não for viabilizado hoje, 

estamos disponíveis para uma outra Proposta de empréstimo, retirando estes 

três projetos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, temos toda a abertura para resolver este problema. 

Independentemente do nosso voto da sexta feira, mais abertura para resolver 

este tipo de investimentos, porque, acima de tudo estão as pessoas, e muitos 

destes investimentos são mesmo necessários para as populações. ----------------    

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, nós, se não 

tivermos esta deliberação positiva hoje, que, naturalmente, ainda carece da 

deliberação da Assembleia Municipal, e se seguirmos a linha proposta pelo 

Partido Socialista, com este elenco de investimentos, estamos a adiar por seis 

meses, uma deliberação sobre um empréstimo. É disto que se trata. Seis 

meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A seguir à deliberação em Câmara e Assembleia Municipal, esta matéria tem 

que ser apreciada pelo Tribunal de Contas, que pode demorar mais um ou dois 

meses. O que significa que antes do outono de dois mil e vinte, não há 

empréstimo. E como é evidente, a dimensão de alguns investimentos que aqui 

estão, não é compatível com a sua execução, no resto que falta do mandato. 

Portanto, é verdade, que, pelo menos em relação a alguns investimentos, a 

não opção por carrear os recursos financeiros para que eles possam ser 

executados neste momento, significa um adiamento que pode inviabilizar a sua 

concretização. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhores Vereadores, é preciso que fique claro, que este empréstimo já estava 

incluído no Orçamento, em verbas não definidas. É assim em todos os 

Orçamentos. Os projetos estão lá. Aliás, nenhum destes projetos é original 

deste momento ou deste ano. Eles estão no Plano de Atividades, e o que se 

está agora a procurar, são os recursos financeiros para os concretizar. Não há 

aqui nenhum projeto novo e surpreendente, que tenhamos inventado à última 

da hora, para concretizar até ao final do mandato. Não! São investimentos que 

estavam calendarizados, uns com mais atraso, outros com menos, e que 

faziam parte do Plano de Atividades do Município, com uma determinada 

cronologia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, há dois tipos de razões para se estar contra um 

empréstimo: ou não se está de acordo com o elenco dos investimentos, ou com 

parte do elenco dos investimentos. Ou não se está de acordo com a opção 

financeira, que significa contrair um empréstimo. Só há estas duas razões.  -----  

Ou consideramos que aqueles investimentos não são prioritários ou oportunos. 

Ou consideramos que, mesmo que sejam prioritários, todos ou alguns deles, a 

opção financeira, põe em causa a sustentabilidade do Município e pode ser 

lesiva no futuro para o Município. E aqui não está explicitada nenhuma destas 

duas opções. Ninguém pôs em causa a sustentabilidade deste empréstimo no 

plano financeiro. Porque não é possível pô-lo em causa. Temos toda a 

possibilidade de o fazer. Resta a concretização dos investimentos. -----------------  

Portanto, entre considerar não prioritários, ou desejar que eles não se 

concretizem, essa é que é a opção de quem não quer viabilizar este 

empréstimo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Naturalmente, no futuro, poderá haver outras formulações de outros 

empréstimos. Não este. Este tem um momento concreto que é agora para 

poder desenvolver o seu processo nos próximos meses, até ao final do ano e 

no início do próximo ano e podermos, em dois mil e vinte, começar a 

concretizar estes investimentos. ---------------------------------------------------------------  

A opção de adiar seis meses, proposta pelo Partido Socialista, significa, 

nalguns dos casos, inviabilizar a sua concretização. E isso tem que estar muito 

claro, também. --------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Eram dezassete horas e dez minutos quando a reunião foi interrompida, 

tendo recomeçado às dezassete horas e vinte e nove minutos. ----------------------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI REJEITADA. ----  

VOTARAM A FAVOR DA PROPOSTA, O SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA, O SENHOR VICE-PRESIDENTE E OS SENHORES VEREADORES 

DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. VOTARAM CONTRA, AS 

SENHORAS VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Os Vereadores do Partido Socialista votaram 

contra, a autorização prévia para contração de empréstimo de médio e longo 

prazo, proposto a deliberação na quinquagésima Reunião Ordinária, realizada 

no dia vinte de novembro de dois mil e dezanove, em proposta subscrita pelo 

senhor Presidente da Câmara, considerando os seguintes pressupostos: --------  

Considera-se extemporânea a fase em que é proposto o aumento do 

endividamento da Câmara Municipal em doze milhões, oitocentos e trinta e 

cinco mil euros, sem que seja conhecida a situação financeira do Município de 

Loures, designadamente, no que respeita ao resultado líquido do exercício 

financeiro do ano dois mil e dezanove e o saldo de gerência que incorporará o 

Orçamento da Câmara Municipal para dois mil e vinte e as Grandes Opções do 

Plano dois mil e vinte/dois mil e vinte e três, à semelhança da posição da 

Coligação Democrática Unitária, pelo então Vereador da oposição Paulo Piteira 

na segunda Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada a vinte de 

janeiro de dois mil e dez, em resposta a uma proposta de lançamento de 

consulta, para contração de empréstimo, elaborada pelo Partido Socialista, 

com vista a financiar importantes investimentos necessários para o Município e 

para as suas populações, em necessidades que, nalguns casos, ainda 

perduram. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Outro aspeto em consideração, é não ser conhecida a taxa de execução das 

despesas de capital constantes nos documentos previsionais do ano dois mil e 
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dezanove, demonstrativa da capacidade de execução do investimento revelada 

pelo Executivo da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  

A contração de endividamento bancário por um período de doze anos, deverá 

merecer uma análise cuidada quanto à opção de financiamento de dados 

investimentos consoante a situação financeira do Município de Loures no final 

do exercício financeiro do ano dois mil e dezanove, tendo sempre em 

consideração, o impacto que terá em onerar as gerações futuras, não 

salvaguardando as suas legítimas expetativas, com a contração de encargos 

com passivos financeiros. ------------------------------------------------------------------------   

Pelo exposto, os Vereadores do Partido Socialista, propuseram o adiamento da 

deliberação da presente Proposta, para uma melhor análise, na fase de 

apresentação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de dois 

mil e dezanove e da primeira Revisão Orçamental, depois de conhecidos os 

resultados do exercício de dois mil e dezanove e o saldo de gerência a 

incorporar o Orçamento da Câmara Municipal, referente ao ano dois mil e vinte, 

facto lamentavelmente rejeitado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal e 

pelos Vereadores da Coligação Democrática Unitária. ----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, as minhas 

declarações constituem a declaração de voto do Partido Social Democrata. -----  

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

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

--- Pelo senhor Presidente, foi, ainda, proferida a seguinte intervenção: -----------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, o ponto está 

rejeitado, por isso, oportunamente, teremos que voltar à análise deste tipo de 

soluções, com este ou com outro figurino. Registo, também, a disponibilidade, 

em termos diferenciados, que as bancadas apresentaram, para reanalisar este 

processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 637/2019 - SUBSCRITA 

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

DOAÇÃO DE PRÉDIOS SITOS NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO 

ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL -----------------------------------------------------------  
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

A. Por despacho do Senhor Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, 

de 11 de julho de 1984, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 

178, de 02 de agosto de 1984 e por despacho do Senhor Secretário de 

Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, de 09 de 

agosto de 1988, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 208 de 08 

de setembro de 1988 e Retificação publicada na 2.ª Série do Diário da 

República n.º 225 de 28 de setembro de1988, foi, a pedido Câmara 

Municipal de Loures, declarada a utilidade pública e urgência da 

expropriação do prédio misto sito na Rua 1.º de Maio, 54, na freguesia de 

São Julião do Tojal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 48 da 

freguesia de São Julião do Tojal e do prédio rústico denominado «Quinta da 

Bandeira», com a área de 480 m2 inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo 31 da Secção I da mesma freguesia e descritos na Conservatória do 

Registo Predial de Loures sob o n.º 10744, a fls. 87 do Livro B-31 da 2.ª 

Secção, para construção de um parque infantil, balneários públicos, creche e 

centro de dia para reformados e outros; -------------------------------------------------  

B. O Município de Loures não conseguiu proceder ao registo predial dos 

prédios expropriados, acima identificados, uma vez que, a sentença judicial 

que adjudicou a propriedade ao Município de Loures, de 31 de maio de 

1990, não identificou corretamente os prédios expropriados, o que tem 

inviabilizado a integração daqueles imóveis no património municipal; 

C. O Senhor Dr. José Manuel Lima Damas Mora, na qualidade de titular inscrito 

no registo predial dos prédios expropriados e já identificados, tendo em vista 

a regularização registral da sua propriedade e das propriedades do 

Município de Loures, propõe-se doar ao Município de Loures o prédio 

urbano situado na Rua 1.º de Maio, n.º 54, em São Julião do Tojal, União 

das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, com a área total de 

540,90 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Loures sob a 

ficha n.º 789 da Freguesia de São Julião do Tojal e já inscrito a favor do 

Município de Loures sob o artigo 3650 da União das Freguesias de Santo 

Antão e São Julião do Tojal e proveniente de parte do artigo 48 da Freguesia 

de São Julião do Tojal (atual artigo 213 da União das Freguesias de Santo 

Antão e São Julião do Tojal), bem como o prédio rústico situado em Quinta 

da Bandeira, com a área de 480 m2, descrito na Conservatória do Registo 
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Predial de Loures sob a ficha n.º 789 da Freguesia de São Julião do Tojal e 

também já inscrito a favor do Município de Loures sob o artigo matricial 167 

da Secção I da União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 

(anterior artigo 31 da Secção I da Freguesias de São Julião do Tojal); ---------  

D. A aceitação da doação proposta revela-se essencial à regularização registral 

das propriedades e sua integração no Património Municipal; ----------------------  

E. À doação proposta não é atribuído valor, uma vez que tem por objetivo a 

regularização registral das propriedades. ------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a doação 

proposta pelo Senhor Dr. José Manuel Lima Damas Mora, do prédio urbano 

situado na Rua 1.º de Maio, n.º 54, em São Julião do Tojal, União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, com a área total de 540,90 

m2, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 

789 da Freguesia de São Julião do Tojal e inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 3650 da União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 

(proveniente de parte do artigo 48 da Freguesia de São Julião do Tojal, atual 

artigo 213 da União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal), e 

do prédio rústico situado em Quinta da Bandeira, em São Julião do Tojal, com 

a área total de 480 m2, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 

Loures sob a ficha n.º 789 da Freguesia de São Julião do Tojal e inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo matricial 167 da Secção I da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal (anterior artigo 31 da Secção 

I da Freguesias de São Julião do Tojal). (…)” ----------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, evidentemente que 

nada temos a obstar a esta Proposta em concreto. Apenas queríamos 

perguntar ao senhor Presidente, se já há uma ideia de que Instituição vai fazer 

este investimento, ou se é o próprio Município? -------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, neste momento não há 

nenhuma definição sobre essa matéria. Oportunamente, o faremos. Mas posso 

dizer-lhe que é a regularização de um processo anterior. ------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, nós percebemos a 

Proposta. Mas é que ela também refere qual é objetivo, daí estarmos a 

questionar se já haveria alguma intenção. --------------------------------------------------  

Senhor Presidente, também queria sugerir, que não cometessem o mesmo erro 

que cometeram no Infantado. Erro, no sentido do procedimento. --------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, já discutimos essa 

matéria e não vou reabrir essa discussão. É a sua apreciação. ----------------------  

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS VEREADORAS E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------------------  

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 638/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A HOMOLOGAÇÃO 

DA PROPOSTA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E A ATRIBUIÇÃO DO 

GALARDÃO DE MÉRITO EMPRESARIAL DO ANO 2019 -----------------------------  

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

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

A. O Município de Loures instituiu em 1990, no âmbito de concretização da sua 

política municipal de estímulo ao desenvolvimento socioeconómico 

sustentável, o Galardão de Mérito Empresarial; ---------------------------------------  

B. A Câmara Municipal de Loures, na sua 39.ª Reunião Ordinária, realizada em 

13 de maio de 2015, aprovou a proposta n.º 230/2015, que aprovou a 
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promoção do evento anual Galardão de Mérito Empresarial, bem como as 

Normas de Participação; ---------------------------------------------------------------------  

C. A atribuição do Galardão de Mérito Empresarial visa galardoar as empresas 

que contribuem para o desenvolvimento do Concelho de Loures através da 

criação de riqueza, valor e de emprego e que se destaquem pela sua ação 

empresarial nas áreas da inovação, capacidade empreendedora, 

internacionalização, consolidando, deste modo, a sua sustentabilidade 

socioeconómica; --------------------------------------------------------------------------------  

D. De acordo com o artigo 13.º das referidas Normas de Participação, a 

Câmara Municipal aprova, por deliberação, a homologação e atribuição do 

Galardão de Mérito Empresarial; -----------------------------------------------------------  

E. A Comissão de Avaliação do Galardão de Mérito Empresarial, em reunião 

efetuada em 31 de outubro de 2019, decidiu, por consenso, propor que 

sejam galardoadas as seguintes empresas: Elpor Comércio e Indústrias 

Eléctricas, S.A.; Equinix (Portugal) Data Center, S.A. e Sidefarma - 

Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A. e atribuir uma Menção 

Honrosa à empresa João Carlos Viegas Frizado da Silva. -------------------------  

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

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

Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, homologar a proposta da 

Comissão de Avaliação e atribuir: -------------------------------------------------------------  

1. O Galardão de Mérito Empresarial, edição de 2019, às três empresas a 

seguir identificadas: ----------------------------------------------------------------------------  

• Elpor Comércio e Indústrias Eléctricas, S.A. ----------------------------------------  

• Equinix (Portugal) Data Center, S.A. --------------------------------------------------  

• Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A. ----------  

2. Menção Honrosa do Galardão de Mérito Empresarial, edição de 2019, à 

empresa: ------------------------------------------------------------------------------------------  

• João Carlos Viegas Frizado da Silva.  -------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, queria valorizar o 

trabalho do júri, que é composto por representantes das forças políticas e por 

diversas entidades relevantes nesta matéria. ----------------------------------------------  

Esta Proposta deste ano, propõe que se atribua o Galardão a três empresas.  À 

Elpor, Comércio e Industrias Elétricas S.A., à Equinix (Portugal) Data Center, 

S.A. e à Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A. e 

também a atribuição de uma menção honrosa à empresa Cerveja Saudade, de 

João Carlos Viegas Frizado da Silva. ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, gostaria de saber 

quantos candidatos tivemos ao Galardão. --------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, foram sete candidaturas.  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, olhando para o Galardão 

de Mérito Empresarial e o destaque que deveria de ter. E olhando, também, 

para o Município de Loures, onde temos, atualmente, mais de cento e 

cinquenta Pequenas e Médias Empresas lideres no concelho e mais de trinta 

PME - Pequenas e Médias Empresas excelência, não sei como é que o atual 

formato do Galardão está, atualmente, feito, para só termos sete candidaturas. 

Por isso, alguma coisa pode não estar a correr bem. ------------------------------------  

Nós temos um núcleo muito alargado de empresas, basta olharmos para as 

empresas que temos, enquanto PME líder, temos um núcleo empresarial até 

com alguma expressão e com algum reconhecimento, o que não me parece 

que tenha reflexo no tão fraco número de candidaturas para o Galardão 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso, julgamos que a fórmula como é feito, deveria de ser repensada, 

porque, de facto, só com sete candidaturas, não me parece que consigamos, 

de forma muito clara, efetiva e objetiva, distinguir os melhores do concelho. -----  

O que me parece que estamos a fazer, é a abrir candidaturas para alguns, o 

que me parece limitativo, e parece que, por parte do tecido empresarial, não se 

está a dar reconhecimento ao mérito deste Galardão. Portanto, parece-nos que 

o Município deveria de fazer algo, para poder mudar a metodologia, ou a forma 

como é feito, para podermos ter os melhores, também, a concorrer. ---------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado, senhor Vereador. Vamos 

fazer essa avaliação junto com o serviço. Mas senhor Vereador, eu não diria 

que o problema esteja colocado na qualidade das empresas que se 

candidatam. Aliás, este galardão, ao contrário das distinções que referiu do 

IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, 

que são por contabilização de determinadas características financeiras e não 

qualquer outro processo de apreciação, tem grandes exigências, quer na 

formulação das candidaturas, quer na avaliação dos candidatos. E há 

empresas que optam, em determinadas alturas, por não concorrer, por não se 

sentirem em condições de cumprirem esses requisitos. --------------------------------  

Portanto, é natural, que o número não seja muito grande. Agora, julgo que o 

Galardão beneficiará de um reforço de divulgação junto das empresas, para 

lhes chamar a atenção, eventualmente, para a possibilidade de se 

candidatarem. Admito isso, e é esse o balanço que vamos fazer durante os 

próximos meses. -----------------------------------------------------------------------------------  

De qualquer maneira, não queria que isto retirasse nenhum valor às empresas 

aqui distinguidas, que o fazem por mérito próprio, porque se as propostas 

apresentadas não tivessem qualidade, o júri não teria atribuído as distinções. 

Como já aconteceu. Portanto quero que isso fique bem sublinhado, para não 

constituir nenhum tipo de menorização pelas decisões aqui apresentadas. -------  

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

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

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

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

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

 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 639/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A PROPOSTA A 

SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, RELATIVA AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL - INVESTIMENTO, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

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

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

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

A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, prevê a concretização da delegação de competências através 
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da celebração de contratos interadministrativos, prevista no artigo 120º, 

entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 

em todos os domínios dos interesses próprios das populações das 

freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de 

proximidade e do apoio direto às comunidades locais; ------------------------------  

B. Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de 

coordenação e colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam 

conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e capacidade de 

adaptação em face de novos desafios e de novas exigências. --------------------  

C. A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é 

aplicável o disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, e obedece aos princípios da igualdade; da não 

discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência 

dos recursos. ------------------------------------------------------------------------------------  

D. A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, os contratos 

interadministrativos de delegação de competências estão ainda sujeitos, a 

título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do 

Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------  

E. Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva 

articulação entre todos os órgãos das autarquias locais, em respeito pela 

autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no sentido da 

melhoria dos serviços prestados às populações; --------------------------------------  

F. O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências 

efetivada, com resultados positivos na garantia dos interesses das 

populações e que a avaliação da execução de delegação de competências 

tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão preparadas 

para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; ------------------------------------  

G. No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em 

atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e 

dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; ---  
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H. As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias 

desde que os órgãos municipais deleguem competências nos seus órgãos 

em domínios dos interesses próprios das populações destas, 

nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 

131º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

I. Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as 

respetivas Juntas de Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses 

da sua população, nos termos do artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------  

J. A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de 

obras ou investimentos em áreas ou equipamentos delegados encontra-se 

prevista no n.º 5, da cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo celebrado 

com as juntas e uniões de freguesia a 16 de abril de 2018; ------------------------  

K. O município de Loures aquando da elaboração das Grandes Opções do 

Plano 2019/2022 e do orçamento para 2019, decidiu prever uma verba de 

800.000,00 € a delegar nas dez freguesias do concelho para a realização de 

investimentos em espaço público, da competência do município, sob 

proposta das freguesias; ---------------------------------------------------------------------  

L. A União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração do contrato Interadministrativo 

adicional, tendo apresentado a proposta de beneficiação de parques, jardins 

e passeios no Bairro Car; --------------------------------------------------------------------  

M. Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e 

estudo coordenado pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu 

várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se comprovado os requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da lei n.º 

75/2013; -------------------------------------------------------------------------------------------  

N. A celebração dos contratos interadministrativos, pressupõe prévia 

autorização quer das Assembleias de Freguesia, quer das Assembleias 

Municipais (alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, 

alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual. -----------------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m) do artigo 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências da Câmara Municipal – Investimento, na União de Freguesias 

de Camarate, Unhos e Apelação, conforme minuta (…)” -------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores este é mais um dos 

Contratos que estavam, ainda, por aprovar. ------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, de facto, este é um 

contrato que estava previsto. Já referimos aqui em reuniões anteriores, a 

necessidade de alguma fiscalização nas realizações das funções que são 

delegadas pelo Município, nas Juntas de Freguesia. E o Município, desta vez, 

está a fazer, de facto, esta fiscalização. -----------------------------------------------------  

No entanto, a questão que esta bancada coloca, tem a ver com o conteúdo da 

informação da técnica do Município, a arquiteta Ana Riscado, que eu, se me 

permitisse, passaria a citar: “(…) neste sentido, e no que diz respeito à 

proposta de alteração dos Espaços Verdes do bairro Car, alertamos para o 

facto de não nos ter sido enviado os elementos relativos aos projetos em 

questão por parte da UF de Camarate, Unhos e Apelação antes de darem 

início às obras, facto que lamentamos. ------------------------------------------------------  

Mais informamos que as peças escritas e desenhadas, agora enviadas não 

configuram um projeto, são pouco esclarecedoras e não permitem uma correta 

e eficaz análise por parte dos nossos serviços. Mais concretamente, e no que 

diz respeito à Memória Descritiva, esta resume-se a uma discrição de 

trabalhos, devendo incluir o objetivo e âmbito do projeto, assim como a sua 

descrição. --------------------------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito ao desenho enviado, este consiste num plano de 

pavimentos cuja legenda não é esclarecedora e não consta a especialização 

da intervenção em termos de espaços verdes propostos, nem desenhos da 

rede de rega. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Para a correta análise do projeto por parte dos nossos serviços, sugerimos o 

envio de um Plano Geral com o conceito do projeto, de um Plano de Plantação 

que identifique a vegetação proposta, assim como de um Plano de Rega. (…)”. 

Ora bem, na documentação que foi distribuída, nada disto está incluído. 

Portanto, a questão que nós colocamos, é que, de facto, a fiscalização dos 

serviços do Município, relativamente às funções que são delegadas nas Uniões 

de Freguesias, está a ser executada, mas traz-se aqui uma proposta de 

transferência de uma verba para suportar estas obras, que, aparentemente, 

não está conforme o procedimento que seria desejável, na execução deste tipo 

de contratos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Era esta questão que gostávamos de ver esclarecida. Se, de facto, foram 

rececionados estes documentos e os serviços os analisaram e deram parecer 

favorável, ou se continuam sem estar rececionados e se nós estamos aqui a 

aprovar hoje a transferência de um financiamento, para algo que não está 

conforme, com aquilo que seria normal acontecer. ---------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, de facto, a questão que 

coloca é pertinente, e devo dizer que, neste caso, o que acontece, é que a obra 

já está feita. Sabem dessa circunstância.  --------------------------------------------------  

Essa informação que o senhor Vereador referiu é de maio. Houve, 

posteriormente, a entrega de alguns documentos, mas não consigo afiançar se 

está tudo completamente de acordo com essa informação dos serviços. Mas já 

há um conjunto de elementos entregues que, na opinião dos serviços, nos 

permitem fazer esta deliberação. --------------------------------------------------------------  

Aliás, devo lembrar que, num conjunto de matérias com outras freguesias, há 

deliberações que já tomámos em relação a projetos até mais insipientes que 

não estão ainda concretizadas, porque falta aferir se o que foi concretizado, 

corresponde àquilo que foi proposto e aprovado pela Câmara e pela 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que esta Proposta até demorou mais tempo a vir à Reunião de 

Câmara, como é visível pelo processo, porque, de facto, faltava alguns 

elementos que foram sendo entregues posteriormente e validados pelos 

nossos serviços. Haverá, ainda, alguns acertos e algum registo técnico a fazer, 

mas a apreciação dos serviços, é que já estamos em condições de poder 

deliberar, sem prejuízo de continuarmos a fazer esta fiscalização como, aliás, 
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em relação às obras que ainda não foram executadas e em que já aprovámos 

deliberações deste tipo. --------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, o que nós 

estranhamos, é que, de facto, juntaram ao processo mais informação, em 

relação ao muro que foi construído. Inclusivamente, juntaram o projeto do muro 

e a declaração técnica do responsável contratado pela Junta de Freguesia, 

facto que estranhámos, porque nos parecia que o Município tinha capacidade 

para dar esta assessoria técnica à obra. ----------------------------------------------------  

Mas, apesar desta questão de somenos importância, o que estranhamos, é o 

facto de constarem estes elementos no processo e não constarem todos os 

outros que são referidos na informação da técnica, datada de maio. Essa é que 

é, de facto, uma questão que estranhamos. E esta informação que foi junta ao 

processo, aparentemente, terá chegado à Câmara a dezasseis de setembro. 

Aparentemente, a última troca de correspondência com a Junta de Freguesia, 

relativamente a este processo, ocorreu em dezasseis de setembro, com o 

aditamento do projeto de construção do muro e da declaração do técnico 

responsável pelo projeto, sem que tenha vindo toda a informação, que em maio 

era solicitada pela técnica do Município.-----------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não tenho mais 

informação para lhe dar. Registo a sua observação e pergunto se isso é 

obstáculo para que possamos deliberar, mediante a opinião do Partido Social 

Democrata, para termos isso em conta na decisão a tomar sobre esta matéria? 

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, gostávamos de 

votar favoravelmente esta Proposta. Para isso, era importante que o Município 

requeresse junto da Junta de Freguesia, os elementos que faltam. -----------------  

Não temos vontade de votar esta Proposta de outra forma, mas sem esses 

documentos, é difícil votarmos favoravelmente. Mas, evidentemente, o senhor 

Presidente decidirá se é melhor adiar ou não. Mas, na nossa opinião, sim. -------  

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

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

então, manter a Proposta em Ordem do Dia, para ver se conseguimos reunir 

mais informação, procurando responder a estas questões colocadas. -------------  



 

                                                                                                                                            
74/132 

 
 
                                                                                                                                      50ª Reunião Ordinária - 2019-11-20 

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. ----------------------------  

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 640/2019 - SUBSCRITA 

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

APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA À AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 

PRAZO - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

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

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

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

A. O Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na sua 13.ª 

Reunião Extraordinária, de 12 novembro de 2019, aprovou remeter aos 

municípios de Loures e Odivelas, a proposta n.º 399/2019 relativa à 

contração de empréstimos.  -----------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de 

Administração dos SIMAR n.º 399/2019, delibere nos termos do n.º 2 do artigo 

51.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação vigente, conjugado com 

a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, 

delibere submeter, à Assembleia Municipal de Loures, para discussão e 

autorização prévia do financiamento, dos investimentos constantes no Anexo I 

da presente proposta de deliberação, para dois empréstimos de médio e longo 

prazo, nas seguintes condições: ---------------------------------------------------------------  

Empréstimo A: --------------------------------------------------------------------------------------  

• Montante do empréstimo: até ao montante de 1.471.800,00€ (um milhão 

quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos euros); --------------------------------  

• Prazo Global: 8 anos;--------------------------------------------------------------------------  

• Sem Carência -----------------------------------------------------------------------------------  

Empréstimo B: --------------------------------------------------------------------------------------  

• Montante do empréstimo: até ao montante de 11.298.500,00€ (onze milhões 

duzentos e noventa e oito mil e quinhentos euros); -----------------------------------  

• Prazo Global: 14 anos; ------------------------------------------------------------------------  
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• Período de Carência: 2 anos ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta é uma matéria 

que também já foi discutida entre as forças políticas e trata-se de completar a 

capacidade de investimento, com o Orçamento anual dos SIMAR, com um 

acréscimo de investimento, em particular, em equipamento para a recolha de 

resíduos e, também, em obras de renovação de redes bastante vastas e 

importantes.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

No caso do nosso Município, há a previsão de um conjunto de obras muito 

importantes, desde logo, com a inclusão de duas fases restantes, para além da 

que já está em execução, do abastecimento de Água a Santo António dos 

Cavaleiros. Também a concretização de duas extensas obras, na zona norte 

da Freguesia de Loures, que está recenseada como uma das zonas mais 

suscetíveis de perdas de água, por antiguidade da rede e, também, o reforço 

do abastecimento de água à quarta fase do Infantado, que está, também, 

recenseado, como uma necessidade premente, tendo em conta a construção 

que está ali a ocorrer, devidamente avalizada pelo alvará anterior e que vai 

exigir uma maior capacidade de abastecimento, que queremos prevenir desde 

já, para que não tenhamos situações críticas, daqui a dois ou três anos. ----------  

Há, depois, também, um conjunto de investimentos no Concelho de Odivelas, 

que me dispenso de referir, e, também, uma verba genérica para substituição 

de condutas várias nos Concelhos de Loures e Odivelas, que corresponde a 

um trabalho que se vai fazendo, sistematicamente, e de menor dimensão, em 

cada uma das obras. ------------------------------------------------------------------------------  

Dizer que a razão para serem dois empréstimos diferentes, tem a ver com o 

período de amortização de cada um dos investimentos. Em relação às viaturas 

de recolha, todas viaturas pesadas de recolha de resíduos, o período de 

amortização, será de sete/oito anos. Não será mais do que isso. --------------------  

Quanto ao empréstimo para as obras na rede de abastecimento de águas, 

pretendemos ter um período de amortização superior a isso. Por isso, não 
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poderíamos incluir a aquisição de equipamentos de viaturas de recolha de 

resíduos, pelo mesmo prazo de amortização, além de que isso não seria aceite 

pelo Tribunal de Contas. Daí esta opção por repartir os empréstimos, embora, 

no fundo, seja a mesma operação, mas com períodos de amortização 

diferentes.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, são estas as considerações que tenho a fazer sobre 

esta Proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o senhor considera 

que isto é uma mesma operação. E até pode ser em termos financeiros. Mas 

em termos práticos, são dois empréstimos. Portanto, sem prejuízo das 

questões mais técnicas que o senhor Vereador João Calado colocar sobre os 

mesmos, esta votação tem que ser separada. Sem margem de dúvida. -----------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, só para clarificar, o que 

estamos aqui a propor, é a autorização para que os SIMAR encetem os 

procedimentos conducentes à contração destes empréstimos. Depois, se esta 

autorização for aprovada, virão duas Propostas concretas, em relação a cada 

um dos empréstimos, que terão que ter um tratamento autónomo.  -----------------  

Mas neste momento, trata-se, apenas, de autorizar os SIMAR, a 

desencadearem o processo de consulta necessário ao mercado e depois 

construírem, a partir daí, uma Proposta concreta, em relação a cada um dos 

empréstimos. Ou seja, nessa altura, os empréstimos serão consubstanciados 

em Propostas diferentes, porque serão processos diferentes e terão 

procedimentos diferentes, incluindo no Tribunal de Contas. ---------------------------   

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, volto a repetir. São 

duas autorizações diferentes. Não é só uma. Nós não estamos a autorizar os 

SIMAR, a iniciar um procedimento para dois empréstimos. Não. Salvo melhor 

opinião, primeiro, temos que autorizar para um empréstimo e depois para o 

outro. Até porque poderíamos ter opiniões diferentes, à semelhança do 

empréstimo da Câmara, em relação aos “itens” propostos para cada um dos 

empréstimos. E ainda bem que os senhores separaram os empréstimos, que é 

assim que eu acho que, neste caso concreto, deve ser feito, e bem. ---------------  
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Senhor Presidente, continuamos a manter a visão, de que isto deve ser votado, 

autorização a autorização. Gostaríamos que fosse dessa forma, porque, na 

nossa opinião, é a mais correta. ---------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não estou de acordo 

com a sua apreciação, porque acho que, nesta fase, isso não é exigível. 

Naturalmente, podia ser feito assim. Podia. Mas não penso que essa 

formulação seja, legalmente, exigível. --------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, também considero que 

são dois empréstimos distintos.  E tinha aqui a mesma dúvida que o senhor 

Vereador Nuno Botelho, mas o senhor Presidente já lhe respondeu. ---------------  

Outra questão, em relação ao empréstimo dos SIMAR, e a bancada do Partido 

Socialista, em determinada altura, já falou sobre isso, inclusivamente, solicitou 

uma análise técnica dos serviços, a justificar a premência das obras que estão 

elencadas, porque não temos os conhecimentos técnicos, para validar os 

préstimos das mesmas. Ou seja, que houvesse alguma informação técnica 

para validar estas necessidades que estão aqui incluídas. -----------------------------  

Portanto, gostava de saber, se o senhor Presidente já tem essa informação, 

para nos poder disponibilizar e se tem alguma validação técnica dos 

investimentos que estão previstos, porque em todas as reuniões que tivemos, 

inclusivamente sobre este empréstimo, foi sempre solicitada essa validação por 

parte dos serviços e da necessidade efetiva das obras. --------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não tenho, formalmente, 

essa documentação. Esta apreciação que fiz e que vos transmiti em várias 

reuniões, decorre de reuniões técnicas que tive com os serviços, enquanto 

Presidente dos SIMAR, à data. -----------------------------------------------------------------  

Se o senhor Vereador coloca a questão de ter, formalmente, essa avaliação 

antes de deliberarmos esta matéria, naturalmente, terei que ter em conta essa 

questão, que é legitima, e nada tenho a dizer sobre ela. -------------------------------  

Portanto, senhor Vereador, se quiser clarificar se isso é indispensável para 

deliberarmos hoje, e se for, teremos que manter a Proposta em Ordem do Dia 

e trazer, formalmente, essa avaliação. No entanto, e volto a repetir, a 

consideração das obras que aqui estão elencadas, baseiam-se, no 
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fundamental, no binómio: roturas no abastecimento a população numerosa e 

combate às perdas de água.  -------------------------------------------------------------------  

No caso de Santo António dos Cavaleiros, há as duas matérias, com uma 

maior incidência do que em Loures norte, em relação às roturas de 

abastecimento. E são conhecidas de todos, as situações graves e complexas 

de rotura no abastecimento, por vezes até prolongadas, na rede de Santo 

António dos Cavaleiros. --------------------------------------------------------------------------  

Há, depois, aqui, também, a questão do combate às perdas de água, que, com 

o trabalho feito pela nossa telegestão, nos permite dizer que não só em Santo 

António dos Cavaleiros, mas também esta zona da Freguesia de Loures, 

constitui uma das áreas que está recenseada como um dos maiores 

contribuintes para as perdas de água, a partir da rede. E isso hoje é possível 

aferir pela telegestão.  ----------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao reforço de água no Infantado, ele deriva da existência de cálculos 

feitos em relação ao previsível número de novos habitantes do Infantado, 

concluídas que estejam as construções que estão licenciadas e em 

desenvolvimento e o caudal que será necessário, para manter uma pressão 

adequada para esses habitantes e para os que já lá estão, naturalmente. --------  

Estou a sintetizar, mas se o senhor Vereador entender que é preciso vir uma 

informação técnica por escrito, naturalmente, acatarei essa questão e 

manteremos a Proposta em Ordem do Dia. ------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, a bancada do Partido 

Socialista considera que necessitamos, efetivamente, de ter a informação, com 

o compromisso de, se a urgência for premente, e se nos fizer chegar 

rapidamente a informação, estarmos disponíveis, para marcar uma reunião 

extraordinária e viabilizar o empréstimo dos SIMAR. ------------------------------------  

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

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

mantém-se em Ordem do Dia, e vamos diligenciar com os serviços, para esta 

fundamentação.-------------------------------------------------------------------------------------   

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. ----------------------------  
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 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 641/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ADJUDICAÇÃO E 

A MINUTA DO CONTRATO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA 

ÁREA DE SEGUROS PELOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR)- 

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

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

A. Foi aberto procedimento para a contratação de serviços na área de seguros, 

para um prazo de 12 (doze) meses, pelos Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR)e relativo a 

ramo Acidentes de Trabalho – Trabalhadores em Funções Públicas, Seguro 

Automóvel, Seguros Multirriscos e Responsabilidade Civil Extracontratual; ---  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 13.ª Reunião 

Extraordinária, de 12 novembro de 2019, aprovou remeter aos municípios de 

Loures e Odivelas, a proposta n.º 398/2019 relativa à decisão de 

adjudicação do procedimento à Companhia de Seguros Allianz Portugal, 

S.A.  pelo valor global do contrato de 983.721,30€ (novecentos e oitenta e 

três mil setecentos e vinte um euros e trinta cêntimos) e a minuta do 

contrato.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de 

Administração dos SIMAR n.º 398/2019, delibere e conforme n.º 1 do artigo 

73.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação (Código 

dos Contratos Públicos – CCP) o seguinte: -------------------------------------------------  

1. Ao abrigo n.º 1 do artigo 125.º do CCP a aprovação do projeto de decisão e 

a adjudicação à Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. pelo valor 

global do contrato de 983.721,30€ (novecentos e oitenta e três mil 

setecentos e vinte um euros e trinta cêntimos);  ---------------------------------------  

2. Ao abrigo do artigo 98.º do CCP a aprovação da minuta do contrato. -----------  

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

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 
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VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 642/2019 - SUBSCRITA 

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

DA EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS, EM CANEÇAS 

(FASE II); - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR 

30 DIAS; - DOS SIMAR - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 

RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS ---------------------------  

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

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

A. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 49.ª Reunião Ordinária, 

de 8 novembro de 2019, aprovou remeter aos municípios de Loures e 

Odivelas, a proposta n.º 381/2019 relativa à suspensão da empreitada de 

Substituição de Condutas em Caneças –  Fase II e prorrogação do prazo de 

execução da empreitada por um prazo de 30 dias. -----------------------------------  

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

A Câmara Municipal, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de 

Administração dos SIMAR n.º 381/2019, delibere ao abrigo da alínea c) do 

artigo 365.º do Dec. Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na redação atual a 

suspensão da empreitada de Substituição de Condutas em Caneças –  Fase II 

e prorrogação do prazo de execução da mesma por um prazo de 30 dias. -------  

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

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DAS SENHORAS VEREADORAS 

E DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  
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 PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 643/2019 - SUBSCRITA 

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

SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO-PROGRAMA COM A GESLOURES - GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA., PARA O ANO 

ECONÓMICO DE 2020 ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 

(GesLoures), presta serviços de interesse geral nos quatro esquipamentos 

municipais cuja gestão lhe está cometida; -----------------------------------------------  

B. A aprovação dos contratos programa previstos no artigo 47.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, constitui competência da Assembleia Municipal, a 

exercer mediante proposta da Câmara Municipal;  -----------------------------------  

C. A GesLoures, propôs à Câmara Municipal através de ofício n.º 0324/PCA, de 

05/11/2019, a celebração de um contrato-programa, aprovado na reunião do 

Conselho de Administração de 18/10/2019, tendo junto o competente 

parecer do Fiscal Único da empresa, nos termos da alínea c) do n.º 6 do 

artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.  --------------------------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do n.º 5 do artigo 47.º da Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto, na redação atual, conjugado com a alínea ccc) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a celebração do Contrato-

Programa com a GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda., para o ano económico de 2020, conforme minuta (…) à 

presente proposta de deliberação.  -----------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, já aquando a discussão 

do Contrato-Programa do ano passado, falamos sobre este assunto. Senhor 
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Presidente, não estamos a falar aqui de um novo incremento de verba 

substantiva e substancial. Isto tendo em conta que as regularizações salariais, 

também já foram tidas. Nós estamos a falar, que vamos passar para dois mil e 

vinte, com um Contrato-Programa, no valor de um milhão e cinquenta mil 

euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Isto é, nós, no prazo de cinco anos, duplicamos o valor da verba do Contrato-

Programa da GesLoures. Até dois mil e dezassete, muito foi dito aqui, que 

estávamos a reduzir, inclusivamente, o apoio à exploração da GesLoures. E 

agora, no espaço de cinco anos, duplicamos o valor atribuído no Contrato-

Programa, mas os pressupostos de subida de ano para ano do Contrato-

Programa, são os mesmos. Quer dizer, nunca se extinguem por si só. ------------  

E sendo sempre os mesmos pressupostos e nunca se extinguindo por eles 

próprios, porque também a objetividade dos mesmos, por vezes, é discutível, e 

tendo em conta, também, que a GesLoures, apresentou um resultado negativo 

de perto de setenta mil euros, saber até quando é que vamos estar, 

consecutivamente, a fazer um aumento do valor do Contrato-Programa? Nós já 

duplicamos, de dois mil e quinze a dois mil e vinte, ou seja, em cinco anos, o 

valor do Contrato-Programa para a GesLoures. -------------------------------------------  

De facto, começa a parecer-me, que o valor a injetar na GesLoures, que se diz 

sempre que tem uma saúde financeira fantástica, é excessivo. Era esta a 

reflexão que queria aqui deixar. ----------------------------------------------------------------  

Acredito que a dependência entre o Contrato-Programa e as receitas próprias, 

esteja dentro dos rácios necessários. Mas continuo a considerar que estamos a 

falar de uma injeção substantiva e muito elevada para esta empresa municipal. 

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador Nuno Botelho, agradeço-lhe as 

suas palavras que, de facto, são oportunas, embora em tudo coerentes, com 

debates anteriores que já aqui travámos. ---------------------------------------------------  

Em primeiro lugar, dizer o seguinte: aquilo que se traz hoje à deliberação da 

Câmara, é aquilo que é habitual acontecer nesta altura do ano, que é o 

Município deliberar e decidir qual é o montante financeiro que vai atribuir à 

Empresa Municipal GesLoures, de que é o único detentor, para que a empresa 

atinja determinado tipo de objetivos que estão fixados no próprio Contrato-

Programa. E esses objetivos, têm a ver com os níveis de frequência das 

atividades levadas a cabo pela GesLoures. ------------------------------------------------  
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Têm que ver com a atribuição de um conjunto de benefícios, a nível de 

tarifários, que tivemos, oportunamente, a ocasião de decidir nesta Câmara 

Municipal, nomeadamente, em julho deste ano. Ou seja, decidimos aqui, que a 

empresa ia ter um tarifário socialmente adequado a determinadas faixas etárias 

e sociais da população, como sendo as crianças até aos quinze anos, os 

idosos, os desempregados e os portadores de deficiência, as quais teriam uma 

bonificação sobre o valor da tarifa a pagar para frequentarem as piscinas. -------  

Naturalmente, que isso tem que ter uma compensação por parte do Município, 

do ponto de vista económico, porque não é possível exigir à empresa 

municipal, que tenha uma política de redução tarifária, sem a compensar, por 

alguma via, daquilo que estamos a exigir que a empresa faça. -----------------------  

E é essa, uma das razões porque é necessário celebrarmos Contrato-

Programa. Ou seja, estamos a garantir a democratização do acesso à prática 

da natação, a preços socialmente mais justos, para camadas e faixas da 

população que definimos quais eram, e que queremos que tenham um 

tratamento especial do ponto de vista daquilo que pagam para frequentarem as 

atividades da GesLoures. ------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, o Município fixa, também, à entidade GesLoures, um conjunto 

de parâmetros, ao nível do crescimento da frequência, o global e nalguns 

segmentos da população, que têm um custo determinado na atividade da 

empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Queremos, ainda, que as piscinas funcionem dentro de padrões de qualidade e 

de rentabilização que permitam o uso, por parte de toda a população, de toda a 

comunidade concelhia e, para isso, é necessário, naturalmente, investir na 

melhoria das condições para prestarmos o serviço, tanto a nível humano, como 

a nível material. -------------------------------------------------------------------------------------  

E o que tem acontecido, nos últimos anos, relativamente a esta matéria, é que 

a empresa tem cumprido todos os anos, as obrigações que são fixadas pela 

Câmara Municipal, ao nível do crescimento do número de utentes, ao nível da 

hora dos sábios, ao nível do tarifário que é definido a partir da Câmara 

Municipal. Tem cumprido, escrupulosamente, as suas obrigações, assim como 

o Município tem cumprido, igualmente, escrupulosamente, as suas obrigações.  

Portanto, se nós queremos que haja mais gente a frequentar, se o crescimento 

tem sido efetivo na frequência, temos que, obviamente, criar condições para 

que a empresa seja ressarcida do ponto de vista dos encargos que tem com o 
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pessoal, com a limpeza, com produtos, com tudo aquilo que é indispensável à 

sua atividade e, também, com as verbas necessárias à intervenção para 

manter os padrões de qualidade nas instalações das piscinas, como queremos 

que elas continuem a ter. ------------------------------------------------------------------------  

Até se pode dizer que a empresa é subsidiariamente dependente da Câmara 

Municipal. Mas não. Longe de nós. Nós, se analisarmos o peso que o Contrato-

Programa da GesLoures tem nos rendimentos da empresa, chegaremos à 

constatação que ele é inferior a trinta por cento dos seus rendimentos. Aliás, se 

compararmos o valor deste ano, com o valor do ano passado, apesar de 

crescermos do ponto de vista do montante global que se propõe que seja 

transferido, com cento e vinte mil euros a mais, chegaremos à conclusão, 

analisado o orçamento da empresa, e os senhores Vereadores tiveram a 

ocasião de o analisar também, porque na passada semana tivemos a ocasião 

de nos debruçar sobre ele, quando aprovámos os Documentos Previsionais do 

Município, constatar-se-á através dessa análise, que este ano, a percentagem 

que o Contrato-Programa representa nos rendimentos da empresa, é inferior 

ao do ano anterior. ---------------------------------------------------------------------------------  

Se o ano passado era vinte e nove, vírgula cinco, este ano é de vinte e oito, 

vírgula três. Portanto, não há um crescimento ao nível da dependência da 

GesLoures, em relação à Câmara Municipal. Obviamente, se a Câmara 

Municipal impõe à empresa, um padrão de qualidade, um padrão elevado em 

termos de serviço e se lhe impõe, também, um crescimento, e a empresa 

cumpre com o crescimento, não há outro caminho que não seja recompensá-la, 

pelo facto de estar a executar esse serviço. E bem. -------------------------------------  

E é isso que hoje se traz à deliberação da Câmara. Nós temos que ser 

consequentes com aquilo que deliberámos anteriormente, em relação ao 

tarifário, mais precisamente na quadragésima terceira reunião ordinária, de 

trinta e um de julho, em que dissemos que os desempregados, as crianças com 

menos de quinze anos, os idosos, os portadores de deficiência, toda essa 

gente, teria que ter um tarifário bonificado. Então se queremos isso, temos que 

compensar a empresa. E é isso que se traz cá hoje. ------------------------------------  

Portanto, na nossa opinião, não colhe a ideia de que há aqui um vultuosíssimo 

crescimento, naquilo que tem que ver com a transferência do Município para a 

entidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dizer, também, que o senhor Vereador sabe porque é que tivemos um 

resultado negativo. Sabe muito bem. Aliás, tivemos a ocasião de falar sobre 

isso aqui, que se integrássemos os precários, por um lado, e, por outro, termos 

as progressões na carreira e as valorizações remuneratórias repostas aos 

trabalhadores, isso haveria de ter uma consequência prática nas contas da 

empresa. E foi exatamente a que teve. É que a empresa deu um prejuízo de 

setenta mil euros, o que aconteceu pela primeira vez, e só por via disso. ---------  

Senhor Vereador, desconte nas contas da empresa o que foi o acréscimo da 

despesa, em consequência, e bem, de um conjunto de direitos que foram 

repostos aos trabalhadores, e chegará à conclusão que a empresa teve 

melhores resultados do que havia tido no ano anterior. É só disto que se trata. -  

Por vezes temos memória curta, fazemos o discurso que mais nos convém, 

para chegarmos a determinado tipo de objetivos. -----------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Dias, o senhor pergunta até quando é que vamos ter 

que fazer crescer a comparticipação municipal à GesLoures. Digo-lhe que é até 

quando decidirmos que a empresa tem que continuar a crescer, do ponto de 

vista do número de utentes que serve, do tarifário social que pratica. E 

enquanto lhe pusermos obrigações de serviço, naturalmente, que a empresa 

terá que ser compensada por essa via.  -----------------------------------------------------  

Se o senhor Vereador tem estado atento aos documentos de Prestação de 

Contas, chegará à conclusão que a empresa tem reduzido o endividamento 

bancário, tem criado condições para fazer investimentos, que, nalguns casos, 

nem sequer estão contabilizados nesta contabilidade que hoje estou a fazer 

aqui, em relação à melhoria futura das instalações. Portanto, a empresa tem 

feito o seu progresso e o seu próprio percurso, independentemente daquilo que 

a Câmara lhe transfere. --------------------------------------------------------------------------  

Esta discussão faz-me lembrar aquilo que aconteceu com algumas empresas 

públicas, em que o Estado Português obrigou a contrair empréstimos para se 

autofinanciarem e que depois, a determinada altura, chegou à conclusão que 

elas davam prejuízo. E isso foi uma condição para se levar à sua privatização. 

Falo de transportes, aeroportos, etc.. Portanto, se nós não queremos ir por 

esse caminho, e eu estou absolutamente convencido que não é por aí que os 

senhores Vereadores querem ir, naturalmente, que temos que criar aquilo que, 

desde sempre, devia de ter existido entre o Estado Português e várias 

empresas públicas que foram privatizadas, que é uma relação de confiança, 
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uma relação transparente, em que, de um lado, se fixam as obrigações, e do 

outro, se compensa, para quando se atingem essas obrigações. E a empresa, 

nesse ponto de vista, tem tido um portamento irrepreensível. Tem cumprido, 

rigorosamente, com o crescimento que lhe fixamos. Aliás, ultrapassa esse 

crescimento em vários anos e pratica o tarifário que nós lhe impomos. ------------  

Fomos nós que impusemos aqui o tarifário, na reunião de trinta e um de julho, 

para esta época toda. Então, não podemos ter o melhor de dois mundos. Que é 

ter benefícios socias e não os pagar. ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, a opinião da nossa 

bancada em relação a esta temática é conhecida. Por isso, vou tentar não me 

repetir sobre a mesma. E as nossas questões sobre o Contrato-Programa, em 

termos políticos, não só são as mesmas, como estão mais evidenciadas, até 

pelo valor que este ano se propõe transferir para a GesLoures. ----------------------  

A Lei cinquenta, de dois mil e doze, que aprova o regime jurídico da atividade 

empresarial local, no seu artigo quadragésimo sétimo, número dois, diz que 

“(…) Os contratos-programa devem definir detalhadamente o fundamento da 

necessidade do estabelecimento da relação contratual, a finalidade desta, os 

montantes dos subsídios à exploração, assim como a eficácia e a eficiência 

que se pretende atingir com a mesma, concretizando um conjunto de 

indicadores ou referenciais que permitam medir a realização dos objetivos 

setoriais. (…)”. No número três, diz que “(…) O desenvolvimento de políticas de 

preços das quais decorram receitas operacionais anuais inferiores aos custos 

anuais é objetivamente justificado e depende da adoção de sistemas de 

contabilidade analítica onde se identifique a diferença entre o desenvolvimento 

da atividade a preços de mercado e o preço subsidiado na ótica do interesse 

geral. (…)”.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, nós, Vereadores do Partido Social Democrata, já há algum tempo que 

requeremos à senhora Presidente do Conselho de Administração da 

GesLoures, que nos fossem disponibilizados, o balancete com a contabilidade 

analítica, desde dois mil e três até dois mil e dezoito, o Relatório de Execução 

de Contas, relativo ao terceiro trimestre de dois mil e dezanove, bem como o 

Protocolo celebrado entre a GesLoures e a Federação Portuguesa de Natação.  

O Município, ao trazer hoje esta Proposta, está a adiantar-se, uma vez que, e 

salvo melhor opinião, existe uma falha do Município, porque não nos fez chegar 
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a contabilidade analítica e as contas por cento contabilístico da empresa, as 

quais devem ser entregues em todos os Relatórios de Contas. E isso não tem 

sido feito dessa forma. Aliás, não nos fizeram chegar quando nós o solicitámos.  

Portanto, senhor Presidente, este documento é extemporâneo, exatamente por 

estes motivos. É importante que o Município tenha acesso à contabilidade 

analítica da GesLoures. Porque, de facto, das duas uma, ou não existe, e eu 

quero acreditar que existe, ou então não nos querem entregar. Mas eu quero 

acreditar que foi um lapso, por isso, queríamos receber essa documentação, 

previamente à votação deste ponto, até para que as nossas opiniões políticas, 

que são conhecidas, sejam consubstanciadas, também nos números. -------------  

E sem querer ser acintoso, dizer que há uma empresa municipal de Santarém, 

que também tratam das piscinas, que pode dizer como é que fazem. --------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, queria dar aqui algumas 

notas ao senhor Vice-Presidente que me parecem importantes. É porque o 

senhor Vice-Presidente, baseia-se que aumentaram o número de utilizadores, 

e que. Por isso, a despesa aumentou. Sim, mas também aumentou a receita. É 

que não aumentámos só a despesa. Aumentámos, também, a receita. ------------  

Senhor Vice-Presidente, qual é a diferença da receita arrecadada pela 

GesLoures, com o mesmo número de utilizadores, e sem estas reduções de 

tarifário? Ou seja, qual é o diferencial entre a receita obtida com o mesmo 

número de utilizadores, à data, com e sem aplicação de tarifário social. -----------  

Basicamente é aquilo que o senhor Vereador Nuno Botelho está a pedir. Que 

é, sem a subsidiação à atividade e sem o tarifário social que se está a aplicar, 

qual é que é a capacidade de receita, à data, para depois se aferir qual é que é 

a comparticipação que o Município dá, só para esse “item”. Os outros “itens” 

são tratados de uma outra forma. Só para o tarifário, qual é que é o valor de 

subsidiação que a Câmara Municipal dá à GesLoures? --------------------------------  

Aquilo que o senhor Vereador Nuno Botelho estava a falar da contabilidade 

analítica, é isto que ele quer saber. E é isto que também nós já questionamos 

inúmeras vezes. É puramente académico. Qual é a receita da GesLoures, com 

os utentes que temos e sem aplicar a redução tarifária. Aplicando o diferencial, 

é aquilo que a Câmara de Loures suporta, enquanto subsidiação do tarifário. ---  

Essa informação é importante, para sabermos, efetivamente, quanto é que 

estamos a gastar só no tarifário. E essa informação não nos é transmitida. ------  
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É porque o senhor Vice-Presidente tem sempre o mesmo discurso, que é: 

“aumentamos a despesa, porque aumentamos os utentes”. Mas com o 

aumento dos utentes, não se aumenta só a despesa. Aumenta-se, também, a 

receita, porque os utentes da GesLoures pagam para lá estar, não estão lá de 

graça.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, nós definimos objetivos, ultrapassámos o número de 

utilizadores e aumentamos a despesa. Sim, é um facto. Mas também 

aumentámos a receita. Então, qual é o diferencial entre as duas? Essa 

informação é fundamental para podermos aprovar em consciência. ----------------  

Nós aumentámos o valor em cento e vinte mil euros. Mas de dois mil e quinze 

até agora, duplicámos o valor. E essa duplicação de valor, também deve ser 

justificada. E não só com as obras e com a manutenção. Não! Até o próprio 

tarifário deve de justificar, também, qual é o incremento. Nós temos que ter 

todos os dados na mão, para, em sã democracia, saber de que valores é que 

estamos a falar. Estamos a subsidiar o quê? Se for só o tarifário, quanto é que 

estamos a subsidiar? Isto é um exercício meramente académico. -------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador Nuno Botelho, em primeiro lugar, 

dizer que desconheço qualquer pedido de informação que tenha sido 

endereçado à GesLoures. Aliás, até me parece um pouco abstruso, em termos 

de percurso, para recolher informação. E por uma razão simples. É que, 

habitualmente, o que acontece, é que os pedidos de informação sobre a 

atividade municipal, habitualmente, dão entrada pelo Gabinete de Apoio à 

Presidência.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Sinceramente, não duvido que os senhores Vereadores tenham feito chegar 

algum pedido, mas não creio que o percurso seja o mais adequado. No 

entanto, se eu soubesse que havia um pedido de informação, eu próprio teria 

intervindo no sentido de, rapidamente, ser prestada a informação de que os 

senhores Vereadores carecem, se ela for suscetível de ser prestada com 

rapidez e com diligência, como é nossa obrigação fazê-lo. ----------------------------  

Dizer, ainda, ao senhor Vereador Nuno Botelho, que o senhor, com certeza, vai 

reconhecer, que as Contas da GesLoures, são, periodicamente, auditadas. São 

auditadas, anualmente, por um auditor e há um revisor oficial de contas, que 

também sobre elas, se pronuncia obrigatoriamente e nos termos da Lei. Aliás, 

se avaliar o Contrato-Programa que temos para discussão e aprovação, 



 

                                                                                                                                            
89/132 

 
 
                                                                                                                                      50ª Reunião Ordinária - 2019-11-20 

verificará que tem um parecer do fiscal único. Portanto, suponho que tudo isto 

cumpre a Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------  

E eu não quero acreditar que o senhor Vereador Nuno Botelho e a bancada do 

Partido Social Democrata, estejam convencidos que a GesLoures não cumpre 

as suas obrigações, do ponto de vista das suas Contas, do Contrato-Programa 

e de tudo aquilo que tem que ver com o funcionamento do ponto de vista 

contabilístico e legal. ------------------------------------------------------------------------------  

Com certeza que não era esta a questão que o senhor Vereador queria 

colocar. Porque, de facto, o Contrato-Programa, uma vez mais, é 

acompanhado do Parecer do Fiscal Único, que garante a legalidade daquilo 

que aqui estamos a propor. O senhor Vereador estava a evocar a Lei 

cinquenta, de dois mil e doze. Mas esta Lei é, integralmente, cumprida. Aliás, 

está vertida nas diferentes cláusulas em que se identifica, por um lado, a 

finalidade do Contrato-Programa, está na cláusula terceira, e depois tem 

também o custo do Programa e cálculo para a definição do montante e do 

subsídio à exploração, na cláusula quarta, claramente enunciado e fixam-se 

depois um conjunto de objetivos, em relação ao número de alunos inscritos nos 

diferentes complexos de piscinas ou à frequência do Programa “Hora dos 

Sábios”, às metas a atingir, em relação a cada um dos dois objetivos 

enunciados. Tudo isso está cá. Portanto, senhor Vereador, não consigo 

entender a sua questão, em relação às questões que têm que ver com a 

legalidade do Contrato-Programa. -------------------------------------------------------------  

Outra questão, senhor Vereador Nuno Botelho. Falar das piscinas de 

Santarém, é, exatamente, dar o exemplo de uma empresa completamente 

falida. O senhor Vereador deu o exemplo de Santarém. Mas Santarém é uma 

daquelas situações, em que o Município, sistematicamente, lá tem que colocar, 

no final de cada um dos exercícios, o montante indispensável a que as contas 

fiquem equilibradas. Que era a prática que existia neste Município antes de nós 

cá chegarmos. E o senhor Vereador sabe muito bem disso, até porque esteve 

em vereações em que eu também participei, onde éramos ambos da oposição, 

e está recordado, com certeza, que aquilo que acontecia, era que a 

transferência do Município, em termos de Contrato-Programa, no início, era 

sempre baixa, havendo, depois, no final, a compensação de prejuízos. 

Compensava, afinal, o tão baixo montante que se dá à empresa para funcionar.  
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E nós invertemos esta lógica de funcionamento, porque, na nossa opinião, é ao 

contrário do que deve de acontecer nas entidades públicas, que têm uma 

gestão transparente e responsável. Os objetivos têm que ser fixados com 

clareza. Tem que se perceber, com clareza, quanto é que isso vale. Colocar à 

entidade, e depois responsabilizá-la pela boa gestão dos dinheiros. E é isso 

que tem acontecido. Porque o senhor Vereador nunca teve a necessidade de 

vir aqui deliberar a cobertura de prejuízos, à posteriori. ---------------------------------  

É disto que se trata e que faz toda a diferença em relação a Santarém e a 

outros casos semelhantes. E só falo deles, porque é essa a circunstância que 

existe nesse Município. Isso é, aliás, coisa recorrente e era também aquilo que, 

recorrentemente, era praticado pela anterior gestão do Partido Socialista. --------  

Depois, dizer, ainda, o seguinte, ao senhor Vereador Nuno Dias. Senhor 

Vereador, aquilo que o Município paga através deste Contrato-Programa, é a 

diferença entre o custo de exploração da entidade e o benefício social que nós 

queremos que a entidade pratique em nosso nome. Porque as piscinas são 

municipais. Aquilo que nós pagamos, é a diferença entre uma e outra coisa. Há 

uma conta de exploração que faz com que a entidade, se praticasse os preços 

para ter rentabilidade na sua atividade sem qualquer apoio do ponto de vista 

municipal, ao nível do tarifário, isso significaria que nós teríamos preços 

indubitavelmente mais caros e o afastamento de um conjunto muito alargado 

de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, cinquenta por cento dos utentes da GesLoures, beneficiam 

de preços subsidiados. Repito, cinquenta por cento senhor Vereador. Ou seja, 

dos oito mil utentes por semana, quatro mil, beneficiam de preços socialmente 

apoiados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------  

E é essa a razão pela qual temos a transferência. Senhor Vereador, se 

olharmos para as transferências ao longo do tempo, aquilo que se consegue 

constatar, é que em dois mil e catorze, o Município transferiu trezentos e 

quarenta mil euros. Em dois mil e quinze, transferiu quinhentos e noventa mil 

euros. No ano de dois mil e dezasseis, diminui-se a comparticipação, ou seja, 

não é assim tão linear como o senhor Vereador aqui colocou. No ano dois mil e 

dezassete, o Município voltou a baixar de novo, transferiu quinhentos e oitenta 

mil euros. E se foi necessário aumentar, foi porque a frequência aumentou e 

porque nós tivemos um conjunto de novas obrigações e necessidades de 
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intervenção, associados ao número crescente de utentes, que fazem com que 

o Município tenha que subsidiar.  --------------------------------------------------------------  

A alternativa a isto, é dizermos: “a empresa cobra os preços que resultam da 

exploração desta atividade e os utentes pagam aquilo que for”. Mas não é isso 

que nós queremos aqui para o Município. E julgo que a bancada do Partido 

Socialista também não é isso que quer. Aliás, não foi isso que fez enquanto foi 

maioria aqui na Câmara, porque, de facto, tinha uma metodologia diferente em 

relação à forma como transferia o dinheiro. E já aqui disse qual era. Era a 

comparticipação baixinha inicialmente e a cobertura de prejuízos no final. --------  

Mas o que acontece, é que nós adotámos outra metodologia. Uma metodologia 

mais clara, mais transparente e mais responsabilizadora da gestão da 

GesLoures, que, aliás, tem que prestar aqui contas com regularidade, como 

todos nós sabemos. Nós todos vemos aqui a Prestação de Contas que é 

auditada nos termos legais.  --------------------------------------------------------------------   

Portanto, creio que aquilo que nós temos para decidir, é a transferência, para 

continuarmos a dar um beneficio social à população do Concelho de Loures, 

que é a frequência das nossas piscinas, que são piscinas com elevada 

qualidade, onde o número de utentes tem crescido, apesar da situação de crise 

e da enorme concorrência que se vai registando aqui à volta, com a abertura 

sucessiva de ginásios e, até, de algumas piscinas inseridas em ginásios, e que, 

ainda assim, tem conseguido resistir a tudo isso e aumentar o número de 

pessoas que serve. --------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, se o Município quiser continuar a ter preços sociavelmente justos, 

tem que investir. É esta a opção que nos está colocada e é isso que nós temos 

hoje para decidir. Ou queremos ou não queremos.---------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, uma pergunta 

simples, direta e objetiva: qual o valor do diferencial entre o que cobramos e a 

comparticipação social que achamos por justa? Qual o valor?------------------------  

Senhor Vice-Presidente, o senhor disse que cinquenta por cento são 

comparticipados logo à cabeça. Muito bem. Mas isso traduz-se em valor. 

Portanto, quanto é que isso representa de necessidades de financiamento? Um 

milhão e cinquenta mil? É porque o senhor não tem sido claro. Ser claro, é 

provar por “A” mais “B”, contabilisticamente - e se calhar o que o senhor 

Vereador Nuno Botelho estava a dizer fazia sentido -, qual é que é o diferencial 
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da conta à exploração. E se é difícil apresentar isso, peça aos serviços da 

GesLoures para apresentarem as contas dessa forma. Nós estarmos a 

aumentar constantemente. De dois mil e quinze a dois mil e vinte, mais que 

duplicamos os utilizadores das piscinas. ----------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, volto a repetir que a pergunta que lhe coloquei é 

simples e direta: qual é o valor do diferencial, aplicando o tarifário que nós 

aplicámos e as suas reduções, e o tarifário normal para a rentabilidade da 

empresa. E aí sim, esse é o valor que entra na conta à exploração. E ou sabem 

ou não sabem. Acredito que não tenha que o saber agora. Mas à quantidade 

de vezes que já lhe perguntei isto, um pouco de preparação já se exigia. ---------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vice-Presidente, em relação ao 

nosso pedido de julho … -------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, é verdade, já tivemos 

essa discussão e temos opiniões diferentes sobre essa matéria. Concluímos 

que o Partido Social Democrata decidiu que faz os pedidos de informação para 

onde quiser e nós também concluímos, que as respostas sairão todas pelo 

GAP - Gabinete de Apoio à Presidência. ----------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, não vale a pena 

estarmos, outra vez, a discutir esse assunto. Nós, como Vereadores, fazemos 

os pedidos onde achamos que devemos pedir. Se as respostas vêm pelo GAP, 

para nós, não há problema nenhum. Aliás, eu até gostaria de salientar, que no 

dia dois de agosto, a GesLoures nos enviou uma resposta a uma das questões 

que tínhamos solicitado. Não nos deu a resposta, foi do que, efetivamente, era 

importante. E o que é importante, senhor Vice-Presidente, é que tenhamos um 

documento com a contabilidade analítica da empresa que, por Lei, tem que ser 

enviado para a Câmara. E das duas uma, ou a empresa tem, ou não tem. E se 

a tem, solicitávamos que a enviassem, como já foi solicitado.  ------------------------  

Senhor Vice-Presidente, em relação às contas de Santarém, nós não dissemos 

que elas são maravilhosas. Agora, nesta empresa de Santarém, o que 

acontece, é que a contabilidade analítica é transparente. ------------------------------   

Num documento que tenha contabilidade analítica, consegue-se espelhar onde 

é que estão as perdas. Tudo o que nós queremos saber, tudo o que o senhor 
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Vereador Nuno Dias quer saber, tudo o que nós temos o direito e até o dever 

de saber. Como tal, espanta-me que a sua preocupação, seja que nos tenham 

enviado um parecer do Fiscal Único que, sobre a matéria do Contrato 

Programa, na sua conclusão, são três linhas e que o Relatório de Execução do 

Contrato-Programa, sejam duas páginas. Portanto, se os senhores consideram 

que este tipo de documentação é suficiente para este Órgão poder analisar 

condignamente as Contas da GesLoures, quem sou eu para discordar. -----------  

Senhor Vice-Presidente, por ter sido sempre assim, volto a repetir, nós fizemos 

o pedido no dia vinte e dois de julho. E o que estamos a pedir, é que seja feito 

de outra forma. Gostávamos de ter acesso à contabilidade prevista na Lei. 

Portanto, se os senhores têm esse documento, agradecíamos que nos fosse 

disponibilizado. Se não têm, digam que não têm. -----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, como estou aqui há 

relativamente pouco tempo, não tenho conhecimento, em detalhe, do que se 

passou aqui no passado. Mas há aqui uma coisa que, para mim, me parece 

lógico e evidente, que é, quando nós tomamos aqui deliberações, e o senhor 

Vice-Presidente concordará comigo, as posições que tomamos devem ser o 

mais fundamentadas possível. -----------------------------------------------------------------  

E aquilo que aqui me parece, é que com a documentação que é 

disponibilizada, não é possível fundamentarem uma decisão sobre este 

Contrato-Programa. E não é possível, porque há aumentos sucessivos na 

comparticipação a transferir para a GesLoures, e nós não conseguimos 

formular opinião, nomeadamente aferindo se esses aumentos são razoáveis ou 

não. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

E quando se faz referência à empresa municipal de Santarém, não é para 

analisar se ela funciona melhor ou não, ou se dá prejuízo ou não. Nós fizemos 

referência, porque temos aqui os documentos que são submetidos à Reunião 

de Câmara, nomeadamente, o relatório de Contas de dois mil e dezoito, e, de 

facto, nós, olhando para este documento, conseguimos perceber porque é que 

a empresa dá prejuízo e onde é que dá prejuízo e se dá lucro, onde é que dá 

lucro e quais são as comparticipações. ------------------------------------------------------  

E era esta a informação que gostaríamos de ter, para conseguir formular a 

nossa opinião e votar em consciência, porque, caso contrário, penso que é 

difícil formular opinião e é difícil assumir aqui uma posição e uma votação que, 
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de facto, corresponda a algum sentido de responsabilidade, relativamente a 

este Contrato-Programa. -------------------------------------------------------------------------  

É esta a questão que está em cima da mesa e não outra. -----------------------------  

Este documento que me estava a referir da empresa de Santarém, se há 

dúvida do que é que estamos a falar, está disponível na internet, por isso é só 

questão de o consultarem.-----------------------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, só para dizer aos senhores 

Vereadores que creio que os senhores Vereadores têm todos consciência, que 

os Contratos-Programa que têm vindo a ser trazidos à Câmara Municipal, 

assim como a Prestação de Contas e o Plano de Atividades da empresa, têm 

duas décadas de existência no seu formato e na sua essência, 

independentemente das alterações legislativas que foram sendo introduzidas e 

que a GesLoures tem cumprido escrupulosamente. -------------------------------------  

Os documentos sobre os quais a Câmara Municipal se pronuncia, seguem, no 

essencial, o figurino que vem do passado e não são diferentes daqueles que o 

senhor Vereador Nuno Dias conhece do tempo da gestão do Partido Socialista. 

São exatamente iguais. A estrutura do documento, a forma como é 

apresentado, os prazos de Prestação de Contas, o Contrato-Programa, tudo 

isso segue, exatamente, o mesmo figurino. ------------------------------------------------  

Dizer, igualmente, que, para além da audição das Contas, que é obrigatória por 

Lei, nós temos que ter Auditor Revisor Oficial de Contas, que dá o parecer que 

entende dar, que, por hábito, até são curtos e lacónicos, por isso é que 

estamos a lidar com fiscais. Mas aquilo que interessa aferir e é essa a razão 

porque o fiscal tem que se pronunciar, é se as coisas estão em conformidade 

com a Lei ou não. E é sobre isso que ele tem emitido parecer ao longo do 

tempo. Assim como o Contrato-Programa, em que há, de novo, junto a este 

documento, como tem sempre existido, senhor Vereador.  ----------------------------  

O senhor Vereador esteve aqui durante vários mandatos, ao contrário do 

senhor Vereador João Calado, por isso, conhece “o figurino” que tudo isto tem 

seguido, porque nós, habitualmente, nos pronunciamos sobre as Contas, o 

Plano de Atividades e o Contrato-Programa e os objetivos estratégicos para o 

mandato, no início do mandato. ----------------------------------------------------------------  

Queria recordar aos senhores Vereadores, porque parece que, por vezes, nos 

esquecemos de coisas que são obvias e evidentes, que o Contrato-Programa é 
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visado pelo Tribunal de Contas, que só o aprova se ele estiver em 

conformidade com a Lei. Aliás, nunca houve um Contrato-Programa que tenha 

vindo à deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal, que não tenha sido 

visado pelo Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------------------  

Portanto, vir aqui levantar questões de legalidade e se seguimos ou não a Lei e 

os normativos legais, creio que é uma discussão um pouco despicienda. A não 

ser que se tenha como objetivo, não se fazer esta transferência para a 

empresa municipal. Aliás, como tem acontecido todos os anos, através de 

Contrato-Programa, que é uma quantia que este ano tem o valor que tem, e 

que já foi explicado aqui porque é que tem este valor, porque há um acréscimo 

nas obrigações de serviço por parte da entidade. Se for esse o objetivo, muito 

bem, então não percamos mais tempo, votamos, o documento é “chumbado” e, 

aí, esclareceremos os trabalhadores da GesLoures, das consequências de 

tudo isto, porque, obviamente, se este documento não for, em tempo, para o 

Tribunal de Contas, não há forma de a Câmara Municipal transferir para a 

GesLoures, os montantes que são necessários para a sua atividade. E se não 

for transferido, a empresa não tem condições de cumprir as suas obrigações, 

quer com os trabalhadores, quer com os fornecedores. É disto que se trata. -----  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, depois da 

intervenção do senhor Vice-Presidente, não posso deixar de intervir. É que o 

senhor Vice-Presidente, continua a querer confundir as coisas. É que ninguém 

está a pôr aqui em causa, a legalidade das Contas e se estão bem ou 

malfeitas. Acreditamos que estão bem-feitas. Se o Técnico Oficial de Contas 

diz que estão bem-feitas e o Tribunal de Contas visa o Contrato, estarão bem-

feitas, seguramente. A única coisa que nós não percebemos, é porque é que 

as Contas não nos são disponibilizadas para nós formularmos opinião. É só 

isto que está em causa, senhor Vice-Presidente. -----------------------------------------  

Porque é que as Contas, porque é que o Mapa da Contabilidade Analítica da 

empresa, à semelhança de uma empresa de Santarém, não nos são 

disponibilizados, para nós podermos formular opinião. É só esta a questão. -----  

Agora se está tudo certo, certamente, que estará tudo certo. -------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA. VOTARAM CONTRA, A SENHORA VEREADORA E OS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, as minhas intervenções 

constituem a declaração de voto do Partido Socialista. ---------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, as minhas 

intervenções constituem a declaração de voto do Partido Social Democrata. ----  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, as minhas 

intervenções constituem a declaração de voto do Partido Social Democrata. ----   

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 644/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O PREÇO DE VENDA AO 

PÚBLICO, NAS LOJAS DA REDE MUNICIPAL DE MUSEUS DE LOURES, DO 

CATÁLOGO “SACAVÉM, A OUTRA LOIÇA” -----------------------------------------------  

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

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

A. A diversidade de obras constitui fator de valorização da oferta disponível nas 

lojas da Rede de Museus Municipais de Loures e releva enquanto testemunho 

do património local; --------------------------------------------------------------------------------  

B. Neste contexto e nos termos do documento com o registo webdoc nº 

E/104079/2019, é proposta a venda ao público do catálogo “Sacavém, a outra 

loiça”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo do nº 1 do artigo 21º da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro em conjugação com a alínea e) do nº 1 do 
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artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

o preço de venda ao público, nas lojas da Rede Municipal de Museus de 

Loures, do catálogo “Sacavém, a outra loiça”, no valor de 25€ (vinte e cinco 

euros), IVA incluído à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 645/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - A 

DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO, 

ATRAVÉS DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR, FACE À 

EXCLUSÃO DE TODAS AS PROPOSTAS; - O ÍNICIO DO PROCEDIMENTO E 

O PREÇO BASE; - O PREÇO ANORMALMENTE BAIXO; - A NÃO 

CONTRATAÇÃO POR LOTES; - O VALOR DA CAUÇÃO; - O PROGRAMA DE 

CONCURSO; - O CRITÉRIO DE DESEMPATE; - O CADERNO DE 

ENCARGOS; - O ANÚNCIO DO CONCURSO; - A CONSTITUIÇÃO E 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI; - A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO JÚRI; - 

A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE; -O ANÚNCIO DO 

CONCURSO; - A DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES AUTORIZADOS 

PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA ELETRÓNICA; - 

A DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO; - RELATIVAMENTE À OBRA 

DE BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE DOIS 

NOVOS EDIFÍCIOS, EM UNHOS -------------------------------------------------------------  

(PROCº Nº. 1092-G/DOM E 1902-H/DOM) -------------------------------------------------  

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

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

A. A Câmara Municipal de Loures pretende proceder à beneficiação do edifício 

principal da escola bem como a construção de dois novos edifícios 

(Biblioteca e o Jardim de Infância), no sentido de a dotar de condições 

adequadas para o desenvolvimento do ensino – Unhos, conforme aprovado 

nas 39ª e 43ª Reuniões de Câmara de 05/06/2019 e 31/07/2019;----------------  
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B. O procedimento referente à obra supra identificada foi lançado tendo, 

contudo, ficado deserto, pese embora tenham sido rececionadas oito 

propostas, sete das quais sem entrega da totalidade dos documentos e uma 

onde o concorrente apresenta preço superior ao valor base; ----------------------  

C. 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, propondo a 

exclusão de todas as propostas, tendo-o submetido a audiência prévia sem 

receção de pronúncias; -----------------------------------------------------------------------  

D. Perante a ausência de propostas, cumpre extinguir o procedimento e 

revogar a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 80º do 

Código dos Contratos Públicos; ------------------------------------------------------------  

E. Vários procedimentos recentes para a contratação de empreitadas de 

construção ou beneficiação de equipamentos públicos têm ficado desertos 

pelo facto de o preço base ter sido considerado baixo por todos os 

concorrentes que se apresentam a concurso; ------------------------------------------  

F. A importância da remodelação do equipamento mantém-se, nos termos e 

pelos fundamentos já sancionados nas Reuniões de Câmara acima 

identificadas, pelo que se propõe a aprovação da abertura de novo 

procedimento, tendo em consideração o valor base entretanto apurado e 

atualizado, enquadrado nos preços de mercado que se estão a praticar, 

conforme informação de fls. 1 (processo 1092-H/DOM), propondo-se uma 

atualização do valor base do procedimento de € 1.900.000,00 para € 

2.300.000,00, sem IVA. -----------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 1 do 

artigo 79º, conjugado com o artigo 80º e, bem assim, do nº 1 do artigo 36º, 

artigo 38º, nº 2 do artigo 40º, do nº 4 do artigo 47º, da alínea c) do nº 1 do 

artigo 16º e da alínea b) do artigo 19º, todos do Código dos Contratos Públicos 

e, ainda, da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e alínea b) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 08 de 

junho: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A não adjudicação e extinção do procedimento, através da revogação da 

decisão de contratar, nos termos conjugados da alínea b) do nº 1 do artigo 

79º e do artigo 80º do CCP, face à exclusão de todas as propostas; ------------  
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2. Aprovar a abertura de novo procedimento por Concurso Público, nos termos 

da alínea b) do artigo 19.º do CCP, com o valor base de 2.300.000,00 € (dois 

milhões e trezentos mil euros) sem IVA, com um prazo máximo de execução 

de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco dias), conforme proposto a fls. 1 

do processo 1092-H/DOM; -------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar preço anormalmente baixo quando for 10%, ou mais, inferior ao 

preço base, fixado no caderno de encargos, considerando-se que o preço 

inferior produzirá decréscimo da qualidade dos trabalhos tendo em 

consideração os preços médios praticados no mercado; ----------------------------  

4. A não contratação por lotes, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 46.º-A 

do CCP, uma vez que, tratando-se da construção de um edifício único, a 

empreitada é incindível; -----------------------------------------------------------------------  

5. Aprovar uma caução a prestar pelo empreiteiro no valor de 5% do valor da 

adjudicação; --------------------------------------------------------------------------------------  

6. Aprovar o Programa de Concurso e os seguintes critérios de seleção da 

proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de melhor relação 

qualidade-preço: --------------------------------------------------------------------------------  

A) Preço da Proposta (PP) – 40% 

B) Valia Técnica da Proposta (VTP) – 50% 

B) Prazo de Execução (PE) – 10% 

7. Aprovar o seguinte critério de desempate:   ---------------------------------------------  

● Em caso de empate a escolha recairá sobre a proposta que apresentar 

menor valor para o Preço da Proposta (PP). ----------------------------------------  

● Em caso de subsistência do empate, será realizado por via de um sorteio, 

a realizar através de ato público, com prévia comunicação aos 

concorrentes, relativamente ao local e hora; ----------------------------------------  

8. Aprovar o Caderno de Encargos; ----------------------------------------------------------  

9. Aprovar o Anúncio do Concurso; -----------------------------------------------------------  

10. Aprovar a seguinte constituição e composição do júri: -----------------------------  

Presidente Carla Monteiro, Engª Civil 

1º Vogal efetivo Alexandre Santos, Eng.º Civil 

2º Vogal efetivo Joana Morgado, Jurista 

1º Suplente Manuel Domingos, Eng.º Civil 

2º Suplente José Barros, Assistente Técnico 

3º Suplente Luísa Caetano, Drª 
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11. A delegação de competências no júri nos termos do disposto no artigo 109º 

do CCP, com exceção das previstas no nº 2 do artigo 69º do CCP, para: ----  

a) Prestação de esclarecimentos; --------------------------------------------------------  

b) Pronúncia sobre pedidos de classificação de documentos; -------------------  

c) Análise de erros e omissões e submissão da mesma ao órgão 

competente para a decisão de contratar; -------------------------------------------  

d) Audiência prévia dos concorrentes; --------------------------------------------------  

e) Prorrogação de prazos que não impliquem alteração do valor base do 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------  

12. Delegar as seguintes competências no Presidente, ao abrigo do disposto 

no art.º 109º do CCP, com vista ao cumprimento dos prazos 

procedimentais previstos na Lei:  ---------------------------------------------------------  

a. Aceitação de erros e omissões e retificações das peças que não 

impliquem a alteração do valor base do procedimento; ------------------------  

13. Autorizar a publicação eletrónica do anúncio do concurso no sítio do Diário 

da República; ----------------------------------------------------------------------------------  

14. Designar os seguintes funcionários, ao abrigo do disposto nos nºs 1, 2 e 7 

do artigo 54º da Lei nº 96/2015, de 17 de agosto, como representantes 

autorizados para assinar eletronicamente os documentos da 

responsabilidade da entidade adjudicante na plataforma eletrónica Vortal: 

José Manuel Cerqueira de Barros, Assistente Técnico, e Luísa Maria Reis 

Caetano, Técnica superior; ----------------------------------------------------------------  

15. Aprovar a designação do gestor do contrato, proposto a fls.47- verso, nos 

termos do artigo 290.º-A do CCP: Engº Alexandre Santos da DEC. -----------  

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

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS VEREADORAS E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ----------------------------------------------  
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 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 646/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - O 

PROJETO DE EXECUÇÃO; - O INICÍO E TIPO DO PROCEDIMENTO; - O 

PREÇO BASE; - O PREÇO ANORMALMENTE BAIXO; - O CRITÉRIO DE 

ADJUDICAÇÃO E O CRITÉRIO DE DESEMPATE; - A NÃO CONTRATAÇÃO 

POR LOTES; - O VALOR DA CAUÇÃO; - O PROGRAMA DE CONCURSO E O 

CADERNO DE ENCARGOS; -  A  CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO 

JÚRI; - A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO JÚRI; - A DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE; - O ANÚNCIO DO CONCURSO E A 

PUBLICAÇÃO ELETRÓNICA NO SITIO DO DIÁRIO DA REPÚBLICA; - A 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA ASSINATURA 

DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA ELETRÓNICA; - A DESIGNAÇÃO DO 

GESTOR DO CONTRATO; - RELATIVAMENTE À OBRA DE 

REQUALIFICAÇÃO DE EIXO VIÁRIO DO INFANTADO E PERCURSO 

CICLÁVEL – LOURES ----------------------------------------------------------------------------  

(PROCº Nº. 1641-C/DOM) -----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O projeto de execução de Requalificação de eixo viário do Infantado e 

percurso ciclável - Loures se encontra concluído e devidamente instruído 

nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 7.º da Portaria 701-

H/2008, de 29 de julho; -----------------------------------------------------------------------  

B. A fase de preparação do concurso para a contratação de empreitada de obra 

pública se encontra igualmente concluída; ----------------------------------------------  

C. O expresso no conteúdo da informação número 0673/DIREP/AM. ---------------  

D. No que ao Município de Loures diz respeito, o órgão competente para 

contratar, autorizar a despesa, escolher o procedimento, aprovar os 

documentos pré-contratuais, aprovar a minuta de contrato, bem como para 

quaisquer outros atos inerentes ao procedimento de contratação pública em 

apreço é a Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------  

E. Foi verificado, nesta data, que a despesa do Município de Loures está 

prevista na rubrica 10.03/07.01.04.13 e ação 2018/ I / 54. --------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º, 

artigo 38º, nº 2 do artigo 40º, do nº 4 do artigo 47º, da alínea c) do nº 1 do 
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artigo 16º e da alínea b) do artigo 19º, todos do D.L. 18/2008, de 29 de janeiro 

(CCP), e bem assim, da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, e da alínea b) do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de 

junho: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar o projeto de execução da empreitada de Requalificação do eixo 

viário do Infantado e percurso ciclável – Loures nos termos e para os efeitos 

do disposto no artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos na sequência 

de informação 011/DEP/CCR/SV de 16/10/2019 (E/112231/2019); --------------  

2. Aprovar a abertura do procedimento na modalidade de Concurso Público, 

nos termos da alínea b) do artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 

715.000,00 € (setecentos e quinze mil euros) sem IVA;  ----------------------------  

3. Aprovar um preço anormalmente baixo quando for 10%, ou mais, inferior ao 

preço base, fixado no caderno de encargos, considerando-se que o preço 

inferior produzirá decréscimo da qualidade dos trabalhos tendo em 

consideração os preços médios praticados no mercado; ----------------------------  

4. Aprovar o critério de adjudicação da empreitada de acordo com o critério da 

proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade do preço mais 

baixo, e os seguintes critérios de desempate: ------------------------------------------  

a) O mais baixo preço unitário atribuído ao artigo 8.2 “Execução de camada 

de mistura betuminosa a quente com características de desgaste com 

gravilhas basálticas 0/14mm na espessura de 5 cm depois de 

compactada.”. --------------------------------------------------------------------------------  

b) Em caso de subsistência do empate, propõe-se que o mesmo seja 

dirimido por via de um sorteio, a realizar através de ato público, com 

prévia comunicação aos concorrentes, relativamente ao local e hora. -------  

5. Aprovar a não contratação por lotes, atendendo a que a divisão não 

permitiria a execução técnica e funcional de modo a manter a continuidade 

dos trabalhos em causa; ----------------------------------------------------------------------  

6. Aprovar a caução a prestar pelo empreiteiro no valor de 5% do valor da 

adjudicação; --------------------------------------------------------------------------------------  

7. Aprovar o Anúncio, o Programa de Concurso e Caderno de Encargos;---------  

8. Aprovar a seguinte constituição e composição do júri: -------------------------------  

Presidente Luís Lopes  

1º Vogal efetivo Ana Margarida Boto 

2º Vogal efetivo Berta Picado 
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9. Delegar as seguintes competências no júri nos termos do disposto no artigo 

109º do CCP, com exceção das previstas no nº 2 do artigo 69º do CCP, 

para: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Prestação de esclarecimentos; ----------------------------------------------------------  

b) Pronúncia sobre pedidos de classificação de documentos; ---------------------  

c) Análise de erros e omissões e submissão da mesma ao órgão 

competente para a decisão de contratar; ---------------------------------------------  

d) Audiência prévia dos concorrentes; ----------------------------------------------------  

e) Prorrogação de prazos que não impliquem alteração do valor base do 

procedimento. --------------------------------------------------------------------------------  

10. Delegar as seguintes competências no Presidente, ao abrigo do disposto 

no art.º 109º do CCP, com vista ao cumprimento dos prazos 

procedimentais previstos na Lei:  ---------------------------------------------------------  

a. Aceitação de erros e omissões e retificações das peças que não 

impliquem a alteração do valor base do procedimento; ------------------------  

11. Autorizar a publicação eletrónica do anúncio do concurso no sítio do Diário 

da República; ----------------------------------------------------------------------------------  

12. Designar os seguintes funcionários, ao abrigo do disposto nos nºs 1, 2 e 7 

do artigo 54º da Lei nº 96/2015, de 17 de agosto, como representantes 

autorizados para assinar eletronicamente os documentos da 

responsabilidade da entidade adjudicante na plataforma eletrónica Vortal: 

José Manuel Cerqueira de Barros, Assistente Técnico, e Luísa Maria Reis 

Caetano, Técnica superior; ----------------------------------------------------------------  

13. Aprovar a designação do gestor do contrato, proposta a fls. 363, nos 

termos do artigo 290.º-A do CCP: Engª. Berta Picado.  ----------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

1º Suplente Sandra Salgueiro 

2º Suplente Amílcar Frederico 

3º Suplente José Barros 

4º Suplente Luísa Caetano 
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O VEREADOR, SR. PAULO RUI AMADO: Relativamente a este projeto, dizer 

que, o mesmo, vai permitir criar um circuito acessível e ciclável, entre a Rua 

Pero da Covilhã, anexo à atual zona verde do Infantado e o futuro Parque 

Urbano do Infantado, até à rotunda do monumento dos quarenta e cinco anos 

do “25 de Abril”. É um projeto que é candidatável pela prioridade de 

investimento, quatro ponto cinco, do PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável e que está dividido em duas parcelas. Uma, da ciclovia, 

sendo o percurso ciclável e a outra, a pavimentação da artéria que vai entre a 

rotunda da Avenida Vasco da Gama e da Rua Fernão Mendes Pinto, até, 

também, à rotunda do monumento dos quarenta e cinco anos do “25 de Abril”. -  

Portanto, estas duas obras, orçam em setecentos e quinze mil euros, e 

esperamos que o concurso não fique deserto, à semelhança de outros que têm 

aparecido nestes últimos tempos. -------------------------------------------------------------  

O tempo de duração da empreitada é dez meses. ----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, dizer que nos 

regozijamos com esta intervenção, promotora da mobilidade suave no 

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

E esta minha intervenção, tem a ver, apenas, com uma referência que foi feita, 

aqui, pelo senhor Vereador Tiago Matias, numa reunião anterior, em que este 

assunto foi abordado no Período de Antes da Ordem do Dia dessa reunião, e 

que tem a ver com as ciclovias que, de facto, são uma estratégia interessante 

para a promoção da mobilidade suave. ------------------------------------------------------  

Mas tal como tinha referido nessa reunião, parece-nos que seria importante, a 

par da construção das ciclovias, desencadearem-se mecanismos para que 

começássemos a ter “estações de bike sharing” no concelho. E aquilo que nos 

foi dito, é que isso estaria perspetivado numa parceria com a EMEL - Empresa 

Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, na zona oriental do 

concelho. Mas, agora, estamos a criar percursos idênticos na zona mais a 

norte do Concelho e parecia-nos que, tendo nós uma empresa municipal 

equivalente à EMEL, que seria a altura de se começar a criar competências na 

nossa empresa municipal, para que esta valência pudesse ser assegurada por 

essa empresa, não sobrepondo, naturalmente a uma eventual parceria que 

possa ocorrer com a EMEL, mas nesta parte norte do Concelho. --------------------  
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É evidente que nos parece que, ao nível da Área Metropolitana de Lisboa, este 

tipo de estratégias, devem ser rentabilizadas, e, portanto, na nossa opinião, 

não nos devemos estar a sobrepor a uma oferta que já existe no Município 

vizinho e, principalmente, em freguesias encostadas a esse Município. -----------  

Era esta a nota que queríamos deixar ficar. Ou seja, que se começasse a 

perspetivar a aquisição de competências por parte da Loures Parque, no 

sentido de começar, também, a gerir a instalação de “estações de bike sharing” 

no Município. ----------------------------------------------------------------------------------------     

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o trabalho que estamos 

a fazer com a EMEL, é para a zona oriental e para o corredor Loures/Odivelas. 

São essas as perspetivas em que se está a trabalhar, até porque, 

recentemente, aprovámos aqui um processo que tem a ver com a criação de 

percursos cicláveis entre Loures e Odivelas e, também, na ligação a Lisboa. ----  

Há essa perspetiva, mas é um trabalho que ainda está em preparação com a 

EMEL, que tem outras prioridades. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 647/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - OS 

PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS; - O VALOR DAS TAXAS 

URBANÍSTICAS; - FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS; - 

O VALOR DA CAUÇÃO; - A EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE 

LOTEAMENTO E AS RESPETIVAS CONDIÇÕES ---------------------------------------  

(PROCº 53.458/LA/L/N - BAIRRO COURELAS DE MONTEMOR) ------------------  

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

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

A. A formalização do procedimento de licenciamento da operação de 

loteamento da AUGI-COURELAS Montemor, Loures, a sua correta instrução 

e entrega de todos os projetos relativos às obras de urbanização e a recolha 

de pareceres favoráveis; ---------------------------------------------------------------------  
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B. A anterior deliberação de Reunião de Câmara de 21.08.2013, sobre o 

projeto de loteamento deste bairro e os direitos validamente constituídos; ----  

C. A escritura pública, realizada no dia 19.12.2018, da área de cedência para 

equipamentos que se localiza fora da AUGI; -------------------------------------------  

D. O reconhecimento de que, no conjunto das 5 AUGI do planalto de Montemor 

e sem prejuízo de interdependência funcional das obras de urbanização, 

este bairro não deve ser prejudicado no avanço das suas obras de 

urbanização face ao atraso das restantes AUGI; --------------------------------------  

E. O referido na informação nº 25/EMAUGI/ML/FV/2019 e na do Chefe de 

Equipa Multidisciplinar quanto ao facto de estarem reunidas condições para 

se decidir sobre a emissão do alvará de licença de loteamento desta AUGI. -  

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

Que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto no art(s).º 24º a 29º 

da Lei nº. 91/95 de 2 de setembro, com a redação vigente, subsidiariamente 

pelas disposições do DL 555/99 de 16 de dezembro, igualmente na redação 

vigente, e nas condições da informação dos serviços nº 

25/EMAUGI/ML/FV/2019, ainda da informação do Chefe de Equipa: ---------------  

1. Aprovar os projetos de infraestruturas; ---------------------------------------------------  

2. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas pela emissão da licença de 

loteamento, pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas e por 

falta de área de cedência, ainda, os respetivos momentos do seu 

pagamento; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. Fixar o prazo para a conclusão das obras de urbanização;-------------------------  

4. Aprovar o valor de caução para garantia das obras de urbanização; ------------  

5. Aprovar a emissão do alvará de licença de loteamento e as respetivas 

condições. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, em primeiro 

lugar, queria saudar a Comissão de Administração do Bairro das Courelas, de 

Montemor aqui presente, assim como felicitá-los por não terem desistido deste 
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processo, o que nos levou a estar aqui, hoje, a aprovar a emissão do alvará de 

licença para as construções existentes naquele bairro, o qual se insere num 

conjunto de outros cinco bairros. O Bairro Barros ou Redondo e o Bairro das 

Antas, que já têm os estudos aprovados e que estão em fase de 

especialidades. O Bairro das Funcheiras, que tem o ordenamento estabilizado 

e cujo estudo se encontra em discussão pública, para ser, depois, presente a 

Reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  

O Bairro Novo de Penedo, tem o estudo estabilizado, aguardando a marcação 

de Assembleia com os proprietários para aprovação do respetivo estudo, para 

depois ser submetido aos serviços técnicos da Câmara para ser avaliado. -------  

Portanto, este é um sinal importante que este bairro novo deu, e foi motivador e 

incentivador para que os restantes bairros, no Planalto de Montemor, tivessem 

desenvolvido os procedimentos para a reconversão das suas AUGIs. -------------  

Apesar de ser um bairro pequeno, tem vinte e três lotes e dezanove fogos 

previstos. Atualmente, só existem cinco fogos neste bairro, não traz qualquer 

prejuízo, e a não fase de processo de legalização dos outros bairros, não 

inviabiliza que avancemos já, com esta Proposta de aprovação da emissão de 

licença de loteamento deste bairro. -----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, é evidente que 

nada temos a obstar a esta Proposta, aliás, até ficamos satisfeitos que os 

processos AUGI estejam a avançar. No entanto, a dúvida que temos, é que os 

técnicos dizem que a Lisboagás, não deu nenhum parecer desde dezembro de 

dois mil e dezasseis. Sendo a informação deste mês, embora tenha sido aceite 

tacitamente, gostava de saber se, entretanto, houve algum parecer sobre esta 

matéria? ----------------------------------------------------------------------------------------------     

Uma outra questão, é que gostava de entender a razão do diferencial entre a 

área de estacionamento, em relação às taxas que são cobradas. -------------------   

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

O VEREADOR, SR. PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente, tendo em conta 

que as questões são especificamente técnicas, solicitava que o senhor Chefe 

de Equipa, o arquiteto Rui Paulo as pudesse esclarecer. -------------------------------  
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--- Eram dezoito horas e cinquenta minutos, quando o senhor Presidente 

da Câmara se ausentou definitivamente da Reunião, passando a reunião a 

ser presidida pelo senhor Presidente da Câmara em Exercício------------------ 

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

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

O CHEFE DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DAS ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL, ARQUITETO RUI PAULO: Relativamente às questões 

colocadas pelo senhor Vereador Nuno Botelho, dizer que o facto de não existir 

parecer da entidade, é porque há prazos para as mesmas responderem. 

Portanto, o projeto fica aqui à responsabilidade do seu técnico autor. É esta a 

situação em que nos encontramos. -----------------------------------------------------------  

Relativamente à questão das áreas de estacionamento, solicitava que o senhor 

Vereador repetisse a questão. ------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Na página oito da documentação, no 

ponto um, ponto um, na área de estacionamento, fala em novecentos e 

cinquenta e três metros quadrados, mais noventa e cinco centímetros. E 

depois, na taxa referente ao número um, fala em mil quatrocentos e dois 

metros quadrados. A diferença não é muita, mas é alguma coisa. -------------------  

Só para perceber o porquê desta diferença, mas podemos votar, uma vez que 

é, apenas, uma questão de pormenor. -------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO: Senhor Vereador, 

podemos votar mesmo sem o esclarecimento que solicitou? É isso? ---------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Sim, senhor Presidente da Câmara em 

Exercício. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 648/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - O 

PROJETO DE RECONVERSÃO NA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE 
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LOTEAMENTO E RESPETIVAS CONDIÇÕES; - AS CONDIÇÕES DE 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS 

URBANÍSTICAS ------------------------------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 65.340/LA/L/N - BAIRRO OLIVAL DOS MACHIOS) --------------------  

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

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

A. A formalização do procedimento de licenciamento da operação de 

loteamento da AUGI-OLIVAL DOS MACHIOS, União de freguesias de Santo 

antão do tojal e São Julião do Tojal, a sua correta instrução e a recolha de 

pareceres favoráveis das entidades que, no âmbito da lei 91/95 de 2 de 

setembro, têm de emitir parecer; -----------------------------------------------------------  

B. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal publicado a 18 de junho de 

2015; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A delimitação deste bairro como AUGI na deliberação de Reunião de 

Câmara de 16.03.2016, admitindo pela 1ª vez a sua reconversão; --------------  

D. A ausência de qualquer reclamação ou sugestão no âmbito da consulta 

pública realizada; -------------------------------------------------------------------------------  

E. O referido na informação nº 29/EMAUGI/CC/2019 e na do Chefe de Equipa 

Multidisciplinar quanto ao facto de estarem reunidas condições para se 

decidir sobre o projeto de loteamento desta AUGI. -----------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto no art.º 24º, da Lei 

91/95 de 2 de setembro, com a redação vigente, subsidiariamente pelas 

disposições do DL 555/99 de 16 de dezembro, igualmente na redação 

vigente, e nas condições da informação dos serviços nº 

29/EMAUGI/CC/2019, ainda da informação do Chefe de Equipa: ----------------  

1. Aprovar o projeto de reconversão, na modalidade de operação de 

loteamento e respetivas condições; -------------------------------------------------------  

2. Aprovar as condições de apresentação dos projetos de infraestruturas 

urbanísticas --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. PAULO RUI AMADO: Senhor Presidente em Exercício, 

dizer que este é mais um bairro em que vemos o seu loteamento aprovado com 

uma particularidade, que é o facto de este ser o primeiro bairro que vamos 

aprovar o estudo, o que não era possível com o anterior Plano Diretor 

Municipal. Só com o novo é que se delimitou esta área como de génese ilegal. 

Com o anterior PDM, não era possível e este, de facto, marca aqui esta 

diferença relativamente aos outros. -----------------------------------------------------------  

O que eu gostaria de deixar aqui refletido, é que, de facto, é o primeiro bairro 

que, após o novo PDM, que só em dois mil e dezasseis foi classificado como 

AUGI, dada a participação e mobilização dos interessados deste bairro, levou a 

que, num curto espaço de tempo, chegássemos a esta fase do processo, 

partindo agora para a fase das especialidades. -------------------------------------------  

Portanto, congratulamo-nos com esta situação e felicitamos a Comissão de 

Administração, a equipa técnica e os nossos serviços técnicos que, neste curto 

espaço de tempo, dois mil e dezasseis/dois mil e dezanove, concretizaram a 

aprovação deste projeto de loteamento. -----------------------------------------------------  

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO: Gostaria de me associar a 

estas palavras. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente da Câmara em 

Exercício, não nos iremos obstar a esta Proposta. No entanto, tenho uma 

dúvida: o relatório apresentado, dá-nos nota da despensa da apresentação de 

fundamentação do que é proposto. Ou seja, deixar para uma segunda fase, a 

fase dos projetos de especialidade, a apresentação da fundamentação deste 

adiamento. Por isso, perguntamos se não seria mais seguro para o Município, 

se esta fundamentação fosse já apresentada. ---------------------------------------------  

Não está em causa o adiamento, está em causa não existir a fundamentação. -  

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

O VEREADOR, SR. PAULO RUI AMADO: Senhor Vereador, nestes processos, 

são estes os caminhos que se têm que fazer. É obvio que na fase da emissão 

do alvará, esses pressupostos têm que estar garantidos, e o próprio projeto de 

especialidades pode vir a acomodar e a melhorar a Proposta atual. ----------------  

Não sei se o senhor Vereador tem presente a localização deste bairro, é um 

bairro em São Julião do Tojal, que fica localizado entre o Bairro do Tazim e a 
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Várzea, que, certamente, irá possibilitar uma ligação próxima ao projeto da 

várzea que ali irá ser complementado com alguma obra, que este bairro venha 

a fazer na fase de especialidades. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 649/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

CONCESSÃO, A TÍTULO PRECÁRIO, DE AUTORIZAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO PARA ESTABELECIMENTO DESTINADO A 

REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 

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

(PROCº. Nº. 65.185/D/OR - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE 

FRANCISCO JOSÉ FIRMINO DE JESUS) -------------------------------------------------  

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

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

A. A necessidade de enquadrar o funcionamento de uma atividade/exploração 

na UGT 3 do Bairro Portela da Azóia, prevista no projeto de reconversão. ----  

B. A receção de pareceres favoráveis das entidades consultadas. ------------------  

C. A impossibilidade de emissão de uma licença/autorização de utilização, por 

inexistência de alvará de loteamento.  ----------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do artº 28º do Regulamento 

Municipal para a Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal, aprovar a concessão a título precário de uma autorização de 

funcionamento para a o estabelecimento destinado a oficina de reparação de 

automóveis, sito na Rua do Município, lote 70 r/c, Bairro Portela da Azóia, UGT 

3, Santa Iria de Azóia, união das freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 

da Talha e Bobadela,  em nome de Cabeça de Casal da Herança de Francisco 

José Firmino de Jesus.  --------------------------------------------------------------------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 650/2019 – 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA RELATIVA À 2ª PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE LICENÇA DE OBRAS ------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 3.604/OCP/N - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E 

DESPORTIVA DE VILA DE REI) --------------------------------------------------------------  

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

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

A. O teor da informação do Chefe de Divisão, e o despacho do Diretor de 

Departamento, a fls. 506; ---------------------------------------------------------------------  

B. Que os estatutos da Associação Recreativa e Cultural de Vila de Rei, a fls. 

372 a 377, do processo em referência, comprovam tratar-se de uma 

associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo a promoção cultural, 

através da educação cultural, física e desportiva e ação recreativa; -------------  

C. Que as taxas em questão se reportam à prorrogação do prazo de 

licenciamento de obras para instalações onde a instituição prossegue a sua 

atividade estatutária; ---------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do nº 1 do artigo 5º, do 

Regulamento de Taxas do Município de Loures, relativamente ao processo nº 

3604/OCP/N, em nome de Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila 

de Rei, que reporta à prorrogação do prazo de licenciamento de obras de 

construção das suas instalações, em Vila de Rei, na Freguesia de Bucelas, 

aprovar: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A isenção do pagamento da taxa pela 2ª. prorrogação de prazo da licença de 

obras, decorrente do art.º 28º do Regulamento de Taxas do Município de 

Loures, num total de 10.932,00 € (dez mil novecentos e trinta e dois euros). -----  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 651/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DE TAXA DE APRECIAÇÃO E TAXA DE LICENÇA DE OBRAS 

(PROCº. Nº. 66.377/URB_L_E/2019 - MOTO CLUBE DO TOJAL) ------------------  

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

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

A. O teor da informação do Chefe de Divisão, e o despacho do Diretor de 

Departamento, no documento E/117349/2019; ----------------------------------------  

B. Que os estatutos do Moto Clube do Tojal, comprovam tratar-se de uma 

associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo dinamizar atividades 

relacionadas com o moto-turismo ou outras relativas à utilização de 

motociclos no âmbito do lazer, de atividades de caráter cultural e recreativo;  

C. Que as taxas em questão se reportam ao licenciamento de obras para 

instalações onde a instituição prosseguirá a sua atividade estatutária; ---------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do nº 1 do artigo 5º, do 

Regulamento de Taxas do Município de Loures, relativamente ao processo nº 

66.377/URB_L_E/2019, em nome de Moto Clube do Tojal, que reporta ao 

licenciamento de obras de construção das instalações da sua sede social, onde 

prosseguirá atividades próprias decorrentes dos seus estatutos, sitas na Rua 

Bartolomeu Dias, no Bairro do Tazim, na União de Freguesias de Santo Antão 

e São Julião do Tojal, aprovar: -----------------------------------------------------------------  

A isenção do pagamento da taxa de apreciação, decorrente do art.º 26º do 

Regulamento de Taxas do Município de Loures, num total de 180,00 € (cento e 

oitenta euros) e a isenção do pagamento da taxa de licença de obras 

decorrente dos artigos 27.º e 52.º do mesmo regulamento, no valor de 

3.618,67€ (três mil seiscentos e dezoito euros e sessenta e sete cêntimos). -----  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 652/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA TOTALIDADE DOS LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO EXIGÍVEIS POR VIA DO PDM ------------------------------------  

(PROCº. Nº 63.937/CP/E/OR- IONELA GABRIELA SÎRBU E OUTRO) ------------  

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

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

A. O teor da informação dos serviços municipais a fls. 219 e 220, e o despacho 

do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 221; ----------------------------------------------------------  

B. Que a isenção do cumprimento da dotação de lugares de estacionamento 

decorre da impossibilidade de garantir acesso automóvel ao interior do lote; -  

C. Que se trata da legalização de construção existente, de piso térreo que 

alberga um único fogo, situada em zona urbana consolidada de Unhos; -------  

D. O parecer favorável da Junta da União de freguesias de Camarate, Unhos e 

Apelação, a fls. 152; ---------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao processo 63.937/CP/E/OR, 

em nome de Ionela Gabriela Sîrbu e Outro, que se refere à legalização de uma 

habitação existente no logradouro da Calçada de Santo António, n.º 8, em 

Unhos, na União de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, ao abrigo da 

exceção prevista nos termos do nº 3 do artigo 150º do Regulamento do PDM, 

conjugado com o artigo 33º do RMEU, aprovar: -------------------------------------------  

A isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento, 

designadamente 2 (dois) lugares privados de estacionamento.-----------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 653/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR OS 
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TOPÓNIMOS PARA A LOCALIDADE DO CATUJAL, UNIÃO DAS 

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

(PROCº. Nº. 33.664/OM) -------------------------------------------------------------------------  

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

Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor da informação dos serviços municipais e o despacho do Sr. Diretor do 

DPGU, a fl. 420; ---------------------------------------------------------------------------------  

B. Que os topónimos agora propostos, visam identificar diversos espaços de 

rotunda, no Catujal, tomando as designações já existentes nos locais ou nos 

arruamentos adjacentes; ---------------------------------------------------------------------  

C. Que a atribuição dos topónimos, agora propostos, mereceram aprovação da 

Junta da União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, na sua 

reunião, realizada em 06-05-2019; --------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da competência estabelecida na 

alínea ss), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos 

termos do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia em 

vigor, aprovar a seguinte atribuição de topónimos para o Catujal, na União das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação:  ---------------------------------------------  

1. Rotunda do Centro de Saúde, ao troço viário com início nas ruas José 

Gomes Ferreira e das Forças Armadas, e termo nas ruas José Gomes 

Ferreira e das Forças Armadas; ------------------------------------------------------------  

2. Rotunda dos Galvões, ao troço viário com início nas ruas José Gomes 

Ferreira e dos Galvões e termo nas ruas José Gomes Ferreira e dos 

Galvões; -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Rotunda dos Migarrilhos ao troço viário com início nas ruas das Forças 

Armadas e Bartolomeu Dias e termo nas ruas das Forças Armadas e 

Bartolomeu Dias; -------------------------------------------------------------------------------  

4. Rotunda das Forças Armadas ao troço viário com início na Rua José Gomes 

Ferreira, Avenida das Forças Armadas, Rua da Esperança e Rua Sociedade 

Recreativa Catujalense e termo na Rua José Gomes Ferreira, Avenida das 

Forças Armadas, Rua da Esperança e Rua Sociedade Recreativa 

Catujalense. --------------------------------------------------------------------------------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 654/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CENTRO DE CULTURA E 

DESPORTO DO MUNICÍPIO DE LOURES -------------------------------------------------  

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

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

A. O Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures (CCDML) é uma 

pessoa coletiva legalmente constituída e dotada de personalidade jurídica, 

que se enquadra nas organizações previstas no artigo 4.º do decreto-Lei n.º 

13/2011, de 25 de janeiro; -------------------------------------------------------------------  

B. De acordo com o estipulado no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 

de janeiro, o limite máximo de apoio financeiro para instituições criadas 

pelos trabalhadores dos municípios, visando o apoio ao desenvolvimento de 

atividades culturais, recreativas e desportivas vocacionadas para aqueles 

trabalhadores, seus funcionários e seus familiares é de 3,5% do somatório 

das remunerações e pensões, respetivamente dos trabalhadores e 

aposentados inscritos na instituição beneficiária da transferência, calculado 

pelo montante ilíquido multiplicado por 12 meses; ------------------------------------  

C. No caso do CCD, esse limite para o ano de 2019 é de 393.725,84 € 

(trezentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e cinco euros e oitenta e 

quatro cêntimos), conforme informado pela Unidade Administrativa de 

Recursos Humanos através do documento 15/DRH/UARH/AT/AR, de 

23.10.2019;  ------------------------------------------------------------------------------------  

D. No orçamento do município, para o ano económico de 2019, está previsto, 

na classificação 03.03/04.07.01.01, plano 2016/A/1, verba destinada à 

aquisição de prendas para a Festa de Natal; -------------------------------------------  

E. No ano de 2019 foi transferido para o CCDML 6.224,27€ (seis mil, duzentos 

e vinte e quatro euros e vinte sete cêntimos), valor que corresponde à 

diferença entre o valor total da aquisição de prendas referentes ao ano 2018 

e o valor já transferido no ano passado; -------------------------------------------------  
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F. Se encontra cumprido o limite estipulado no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 

de janeiro;-----------------------------------------------------------------------------------------  

G. O CCDML tem a sua situação tributária e contributiva devidamente 

regularizada. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea p), do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o previsto 

no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, aprovar a 

transferência de verba para o Centro de Cultura e Desporto do Município de 

Loures, com o NIF 501 284 141, no valor de 21.005,73€ (vinte e um mil, cinco 

euros e setenta e três cêntimos) sem prejuízo do acerto de contas a que 

houver lugar em 2020, mediante a apresentação da respetiva fatura e 

deliberação desse órgão.  -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 655/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS À PARÓQUIA DE SANTA MARIA 

DE LOURES -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito das suas competências o DCSH, através da UIC, assegura, entre 

outras, o tratamento das questões religiosas com relevância pública e 

promove a relação institucional com as entidades religiosas, apoiando e 

acompanhando a suas atividades; ---------------------------------------------------------  

B. A Paróquia de Loures, à semelhança de anos anteriores solicitou apoio 

material, logístico e financeiro ao Município, para realização da Festa “Os 

Infantes” 2019, que decorreu entre os dias 11 de outubro e 6 de novembro 

de 2019; -------------------------------------------------------------------------------------------  
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C. A Festa “Os Infantes” 2019 tem uma programação definida, com atividades 

diversificadas que contemplam, para além de ações de âmbito religioso, 

ações desportivas, culturais, recreativas, musicais, etc., contando, para tal, 

com o envolvimento e participação de várias entidades locais; -------------------  

D. Entre outro tipo de apoio ao evento, a entidade solicitou ao Município (à 

semelhança de iniciativas anteriores) a cedência de terreno para instalalar a 

Feira Popular, concretamente a parcela designada pela letra “L”, com uma 

área de 13.525 m2, localizada na Quinta do Infantado, Loures; --------------------  

E. Nos termos do disposto no artigo 131.º, n.º 1, alínea c), Capítulo XII, do 

Regulamento de Taxas do Município de Loures em vigor, a utilização e 

aproveitamento de terrenos do domínio municipal está sujeita ao pagamento 

de taxas pelo utilizador, a cobrar por m2, um valor de 10,00€; ----------------------  

F. A Paróquia de Santa Maria de Loures solicitou ainda a isenção das taxas de 

ocupação do terreno durante o período de utilização, compreendido entre 11 

de outubro e 6 de novembro (27 dias). ---------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 5.º, n.º 1 do 

Regulamento das Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção do 

pagamento das taxas municipais, no valor de 10.004,85€ (dez mil e quatro 

euros e oitenta e cinco cêntimos), à Paróquia de Santa Maria de Loures, pela 

utilização da parcela de terreno, designada pela letra “L”, com a área de 13.525 

m2, no âmbito da Festa “Os Infantes” 2019, que decorreu entre 11 de outubro e 

6 de novembro de 2019. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 656/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERENCIA DE VERBA NO AMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À 

FAMILIA - PROLONGAMENTO DE HORÁRIO --------------------------------------------  
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Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------  

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, asseguram as atividades 

das AAAF-prolongamento de horário das crianças que frequentam os 

respetivos Jardins de Infância; --------------------------------------------------------------  

B. É necessário suportar as despesas efetuadas com o referido apoio para o 

ano letivo 2019/20120; ------------------------------------------------------------------------  

C. As entidades parceiras, o plano de pagamentos e os valores das verbas a 

transferir para cada uma encontram-se descritas na Informação n.º 821/DE-

DASE/SI, datada de 25 de outubro de 2019, que se encontra em anexo e 

que faz parte integrante da presente proposta. ----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a transferência de verbas às entidades parceiras nos moldes previstos 

na informação n.º 821/DE-DASE/SI. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. GONAÇALO CAROÇO: Senhores Vereadores, queria 

referir que mantemos a opção política de dar um complemento financeiro para 

as entidades, num valor de dez euros para o escalão “A” e de cinco euros para 

o escalão “B” e que este complemento financeiro, é essencial para o bom 

funcionamento destas atividades. -------------------------------------------------------------   

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

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

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

A VEREADORA, SENHORA MARIA ARLETE SIMÃO, NÃO PARTICIPOU NA 

VOTAÇÃO, POR INTEGRAR A DIREÇÃO DA SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE LOURES ------------------------------------------------------------------  
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 PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 657/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: 

- O PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 

DE LOURES, A LIGA DOS AMIGOS DA MINA DE SÃO DOMINGOS E O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO; - A TRANSFERÊNCIA 

DE VERBA PARA A LIGA DOS AMIGOS DA MINA DE SÃO DOMINGOS -------  

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

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

A. O Cante Alentejano foi considerado pela Unesco Património Imaterial da 

Humanidade desde 27 de novembro de 2014; -----------------------------------------  

B. Através do canto, os grupos corais dão a conhecer os seus usos e costumes 

de forma diversificada e cultural; -----------------------------------------------------------  

C. O Município de Loures promove o projeto Oficina do Cante Alentejano junto 

da comunidade educativa; -------------------------------------------------------------------  

D. É competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva ou outra de interesse para o município. ---------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: ----------  

1. Aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Loures, 

a Liga dos Amigos da Mina de São Domingos e o Agrupamento de Escolas 

Eduardo Gageiro; -------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a transferência da verba para a Liga dos Amigos da Mina de São 

Domingos, no valor de 10.040,00€ (dez mil e quarenta euros), nos moldes 

previstos na informação n.º 364/DIPE/CS, (…) e que faz parte integrante da 

presente proposta. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente em Exercício, 

naturalmente que concordamos com a preservação do património cultural, 
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neste caso o Cante Alentejano, mas há aqui uma questão que gostaríamos de 

perceber, que está subjacente e justifica a questão que vou colocar. Em dois 

mil e dezoito, este projeto teve uma transferência para a Liga dos Amigos da 

Mina de São Domingos, de cinco mil cento e setenta euros. Em dois mil e 

dezanove, seis mil, novecentos e cinquenta euros. E em dois mil e vinte, já vai 

em dez mil e quarenta euros. Ou seja, há aqui um crescimento que é 

exponencial, e ao contrário do que refere o Protocolo, ou pelo menos não nos 

foi disponibilizado, não existem relatórios do que é que se passou nos anos 

anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, como essa informação não nos foi disponibilizada, solicitamos que 

nos seja disponibilizada, caso exista. ---------------------------------------------------------  

Gostaríamos de perceber, de facto, o que é que está aqui em causa, para que, 

no espaço de três anos, o valor tenha duplicado. -----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente em Exercício, uma das 

dúvidas que tinha sobre esta matéria, era, efetivamente, em relação aos 

relatórios de execução das atividades. -------------------------------------------------------  

O senhor Vereador João Calado já fez referência aos valores, que são os 

valores correspondentes às tranches que foram pagas, mas não nos 

esqueçamos que, os mesmos, foram aprovados para o ano letivo de dois mil e 

dezassete/dois mil e dezoito, no final do ano letivo, logo, a tranche que 

estávamos a falar, foram os dez mil cento e quarenta euros, presumivelmente, 

para dois anos letivos. Aquilo que gostávamos de saber - e à data vinha 

justificado com as necessidades de investimento para a realização da própria 

iniciativa, estamos a falar de necessidades de equipamentos a comprar, de 

trajes, de fardamentos, ou seja, havia investimento subjacente que, a correr 

bem, nesta fase, já não seria, previsivelmente, necessário -, era, efetivamente, 

sobre os relatórios, porque era importante para nós, enquanto órgão que 

decide e que delibera, vermos, efetivamente, qual era a valorização que as 

próprias crianças dão a esta iniciativa. Ver se têm participação das mesmas e 

se em conjunto com os Agrupamentos de Escolas, se está tudo a correr bem. --  

E digo isto, porque nós já fomos confrontados por algumas pessoas, até com 

alguma responsabilidade, que a motivação das crianças neste tipo de aulas, é 

muito difícil. E isto foi dito numa sessão solene em Sacavém. ------------------------  
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Portanto, sendo os relatórios obrigatórios, aliás, na informação da Proposta é 

referido, inclusive, que há relatórios elaborados, não consigo compreender, 

porque é que, os mesmos, não são anexos à Proposta.  -------------------------------  

É importante revalidar um Protocolo. Mas não é revalidar, só por revalidar. 

Revalidar, mas reconhecendo-lhes os méritos e mais valias. E para 

reconhecermos os méritos e mais valias, temos que ter acesso ao relatório, 

para podermos, em consciência, avalisar sobre ele. -------------------------------------  

Só mais uma nota, que, aliás, já a demos, quando falámos deste Protocolo pela 

primeira vez. É que há uma gralha que deveria de ter sido corrigida na versão 

anterior e que volta a constar nesta versão. No final da minuta do Acordo de 

Colaboração, faz referência ao Presidente do Município de Loures. Mas não é 

o Presidente da Município, e sim, o Presidente da Câmara. ---------------------------    

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhores Vereadores, em relação 

à questão do valor, o que acontece é que, este ano, se propõe que o valor seja 

pago todo por junto, ao contrário dos outros anos, onde havia uma repartição 

do valor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, não estamos aqui a falar de aumentos de valor.  Se somarmos as 

duas tranches, estamos a falar de valores semelhantes aos que foram pagos 

nos anos anteriores. -------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do relatório, evidentemente, que a Câmara tem os relatórios 

de todas estas atividades que são financiadas pelo Município, os quais poderão 

ser disponibilizados. Agora, o que quero dizer, é que, das informações que 

tenho e até de espetáculos que assisti, o trabalho está a ser bem desenvolvido, 

é uma mais valia e foi uma boa ideia, aquela que foi tida aqui no Município, 

para preservar o património mundial, como é o Cante Alentejano. ------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente em Exercício, só 

queria clarificar esta questão das tranches, porque, de facto, não sei quando é 

que elas foram pagas.  ---------------------------------------------------------------------------  

Na documentação que está apensa à Proposta duzentos e trinta e sete, de dois 

mil e dezoito, aquilo que se pode verificar, é que há uma tranche 

correspondente ao ano de dois mil e dezoito e outra ao ano de dois mil e 

dezanove. Em dois mil e dezoito, o valor que está descriminado, é de cinco mil, 
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cento e setenta euros e para dois mil e dezanove, sem se perceber porque é 

que a coordenação docente, praticamente, duplicou, está descriminado que 

são seis mil, novecentos e cinquenta. --------------------------------------------------------  

E a soma destes dois valores, para dois anos, dá, efetivamente, dez mil, cento 

e quarenta euros e não os dez mil e quarenta de que estamos a falar agora 

para um ano. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, objetivamente, o valor que temos aqui, eventualmente, justo, e não 

sei qual é a atividade, essa é que é a dificuldade, mas o valor de que estamos 

aqui a falar para o ano de dois mil e vinte, é, aproximadamente, o dobro do que 

foi em dois mil e dezoito e em dois mil e dezanove. --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador Gonçalo Caroço, eu 

compreendo o que me disse, mas reitero para a importância daquilo que foi 

escrito no próprio Protocolo inicial. É que o Protocolo inicial, remete a 

revalidação deste Protocolo, com o relatório de monitorização e execução. E 

como quem vai decidir sobre a revalidação do mesmo somos nós, faria total 

sentido, que sendo uma condição “sine qua non” no Protocolo inicial, termos 

essa documentação aqui para validar a mesma. ------------------------------------------  

Em relação às verbas, eu tenho um entendimento diferente, relativamente 

àquilo que o senhor Vereador João Calado disse, e lembro-me que a Proposta 

apresentada, que apesar de ter sido paga em tranches diferentes, foi uma 

única Proposta, no valor de dez mil cento e quarenta euros, que salvo erro, 

também seria para dois anos letivos: dois mil e dezassete/dois mil e dezoito e o 

dois mil e dezoito/dois mil e dezanove. E aquilo que estamos a falar, é só para 

dois mil e dezanove/dois mil e vinte, o mesmo valor. Portanto, na minha 

opinião, acho que já não é uma validação pura e dura do Protocolo, até porque 

no primeiro Protocolo também estavam considerados dois técnicos associados 

ao programa, daí, ser necessário termos o relatório para podermos, 

efetivamente, avalisar esta questão, pelo menos, de forma mais coerente e até 

perceber, se se justifica a duplicação, porque, grosso modo, do que estamos a 

falar, é na duplicação do valor de apoio/ano. -----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente em Exercício, 

tendo em conta que estas questões que estão a ser colocadas, podem impedir 

a votação do ponto, solicitava que se mantivesse o ponto em Ordem de 
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Trabalhos, fazer chegar a informação e os esclarecimentos, até porque não há 

urgência em se votar hoje. -----------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. ----------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 658/2019 -

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE 

LOURES E A FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA 

PURIFICAÇÃO DE BUCELAS -----------------------------------------------------------------  

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

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

A. A FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE 

BUCELAS realizou com carater de urgência, obras de manutenção e 

reparação na Abóbada da Capela e aos azulejos na Capela de Nossa 

Senhora da Conceição do Freixial, a qual se encontra em avançado estado 

de degradação. ----------------------------------------------------------------------------------  

B. As obras de manutenção e reparação na Capela são fundamentais para 

salvaguardar a segurança do espaço de culto para a comunidade local e 

garantir as condições necessárias para as suas habituais práticas religiosas.  

C. A comunidade desenvolveu um amplo esforço de iniciativas, envolvendo 

particulares na angariação de fundos e através de patrocínio para a 

colocação dos andaimes. --------------------------------------------------------------------  

D. A FABRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE 

BUCELAS veio solicitar apoio financeiro à Câmara Municipal para a 

realização destas obras. ----------------------------------------------------------------------  

E. Foi solicitado apoio financeiro ao Município para a realização das obras 

pretendidas. --------------------------------------------------------------------------------------  

F. As obras a efetuar estão orçamentadas em 5.412,00 € (Cinco mil 

quatrocentos e doze euros) no seu valor total;  ----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, de acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, nomeadamente na alínea e) do n.º 2 do 
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artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjuntamente com o 

consignado nas alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma legal, 

aprovar a celebração de Contrato-Programa entre o MUNICÍPIO DE LOURES 

e a FABRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE  

BUCELAS, cujo objeto é a atribuição de apoio financeiro, para exclusiva 

comparticipação nas obras de reparação e manutenção na Abóbada e aos 

azulejos na Capela de Nossa Senhora da Conceição do Freixial, no montante 

global de 5.412,00 € (Cinco mil quatrocentos e doze euros). --------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente em Exercício, 

obviamente, que nos regozijamos pelo facto de haver aqui alguma participação 

no apoio ao património que é local, nomeadamente, na Proposta seguinte, visto 

que se trata de um património de interesse público. -------------------------------------  

No entanto, gostava de referir que no considerando “A” da Proposta, tal como 

também na minuta de contrato, é referido que “(…) A Fábrica da Igreja de 

Nossa Senhora da Purificação de Bucelas realizou, com carácter de urgência, 

obras de manutenção e reparação da Abóbada e dos azulejos na Capela de 

Nossa Senhora da Conceição do Freixial, a qual se encontra em avançado 

estado de degradação (…)”. É só uma questão de concordância verbal, porque, 

certamente, não foram as obras que originaram o estado de degradação. 

Portanto, penso que seria de referir “(…) que se encontravam (…)”. ----------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO: Agradeço a precisão do 

senhor Vereador. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DA ALTERAÇÃO REFERENCIADA, A PROPOSTA 

DE DELIBERAÇÃO Nº. 658/2019 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR 

GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES E A FÁBRICA DA IGREJA 
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DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE BUCELAS, FICOU COM A 

REDAÇÃO SEGUINTE: --------------------------------------------------------------------------  

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

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

G. A FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE 

BUCELAS realizou com carater de urgência, obras de manutenção e 

reparação na Abóbada da Capela e aos azulejos na Capela de Nossa 

Senhora da Conceição do Freixial, os quais se encontravam em avançado 

estado de degradação. ------------------------------------------------------------------------  

H. As obras de manutenção e reparação na Capela são fundamentais para 

salvaguardar a segurança do espaço de culto para a comunidade local e 

garantir as condições necessárias para as suas habituais práticas religiosas.  

I. A comunidade desenvolveu um amplo esforço de iniciativas, envolvendo 

particulares na angariação de fundos e através de patrocínio para a 

colocação dos andaimes. --------------------------------------------------------------------  

J. A FABRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE 

BUCELAS veio solicitar apoio financeiro à Câmara Municipal para a 

realização destas obras. ----------------------------------------------------------------------  

K. Foi solicitado apoio financeiro ao Município para a realização das obras 

pretendidas. --------------------------------------------------------------------------------------  

L. As obras a efetuar estão orçamentadas em 5.412,00 € (Cinco mil 

quatrocentos e doze euros) no seu valor total;  ----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, de acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, nomeadamente na alínea e) do n.º 2 do 

artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjuntamente com o 

consignado nas alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma legal, 

aprovar a celebração de Contrato-Programa entre o MUNICÍPIO DE LOURES 

e a FABRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE 

BUCELAS, cujo objeto é a atribuição de apoio financeiro, para exclusiva 

comparticipação nas obras de reparação e manutenção na Abóbada e aos 

azulejos na Capela de Nossa Senhora da Conceição do Freixial, no montante 

global de 5.412,00 € (Cinco mil quatrocentos e doze euros). --------------------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 659/2019 - 

SUBSCRITA PELA SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE 

LOURES E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA 

PURIFICAÇÃO DE SACAVÉM -----------------------------------------------------------------  

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

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

A. A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA 

PURIFICAÇÃO DE SACAVÉM, pretende levar a efeito obras de carácter 

urgente, nomeadamente obras de intervenção nos muros exteriores da 

Igreja, por forma a serem reparados e pintados, visto estarem em avançado 

estado de degradação; ------------------------------------------------------------------------  

B. As obras de intervenção e reparação no muro da Igreja, são fundamentais 

para salvaguardar a dignidade daquele complexo religioso, para uma melhor 

conservação e manutenção da dignidade do espaço; --------------------------------  

C. A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA 

PURIFICAÇÃO DE SACAVÉM assume um particular papel na função social, 

Centro de Dia e Creche; ----------------------------------------------------------------------  

D. A comunidade tem vindo mobilizar-se no sentido de angariar fundos que 

permitam ajudar a suportar as despesas inerentes às obras mencionadas; ---  

E. A FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA 

PURIFICAÇÃO DE SACAVÉM veio solicitar apoio financeiro à Câmara 

Municipal para a realização destas obras; -----------------------------------------------  

F. A obra a efetuar está orçamentada no valor total de 15.375,00 € (quinze mil, 

trezentos e setenta e cinco euros).  -------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, de acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, nomeadamente na alínea e) do n.º 2 do  
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artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjuntamente com o 

consignado nas alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma legal, 

aprovar a celebração de Contrato-Programa entre o MUNICÍPIO DE LOURES  

e a FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA 

PURIFICAÇÃO DE SACAVÉM, cujo objeto é a atribuição de apoio financeiro, 

para exclusiva comparticipação nas obras de intervenção nos muros exteriores 

da Igreja, no montante global de 10.000,00 € (Dez mil euros). (…)” -----------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

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

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente em Exercício, 

apenas para dizer que o montante desta Proposta é diferente da anterior, 

porque em relação a Bucelas, o valor da obra foi de cerca de cinco mil euros e 

em relação a Sacavém, foi de quinze mil euros. ------------------------------------------  

Como temos o critério de apoiar até dez mil euros este tipo de obras, quando a 

Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Bucelas, fizer uma nova 

obra até aos dez mil euros, cá estaremos. --------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Apenas para dizer que o 

Contrato-Programa também tem uns lapsos nos considerando “A”, “B” e “D”, 

que, na minha opinião, também deveriam de ser corrigidos. --------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO: Senhor Vereador, se nos 

pudesse fazer chegar essas imprecisões, faríamos, depois, essas correções. 

De qualquer forma, agradeço a chamada de atenção. ----------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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--- Eram dezanove horas e dezasseis minutos, quando foi aberto o Período de 

Intervenção do Público. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

 III - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------  

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Soares Resa, residente na Rua das 

Forças Armadas, em Santo Antão do Tojal, manifestando o seu desagrado pelo 

facto de não poder intervir nas reuniões extraordinárias, uma vez que não é 

contemplado o período para intervenção do público. Colocou, ainda, as 

questões referenciadas nos pontos seguintes:  --------------------------------------------  

Em relação aos bombeiros: - questionou a razão de não serem os bombeiros 

de Camarate a servir as populações de Unhos e Apelação, uma vez que estão 

mais próximos do que os de Sacavém. ------------------------------------------------------  

- Também em relação a Lousa, na sua opinião, deveriam de ser os bombeiros 

de Fanhões a servir esta população, em vez dos de Loures, que estão mais 

longe e que o socorro às populações deveria de ser de proximidade. --------------  

- Questionou, ainda, o montante da verba que é transferida para os bombeiros, 

que, na sua opinião, deveria de ser mais elevada. ---------------------------------------  

Questionou sobre se o Orçamento Participativo em Loures vai ser aplicado este 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou a razão do lar que fica contíguo à creche “O Vale Encantado”, em 

Santo António dos Cavaleiros, estar fechado há seis anos. ----------------------------  

Questionou se a Câmara não tem técnicos para fazer o estudo geológico da 

frente ribeirinha na Bobadela, evitando que o mesmo seja feito por uma 

empresa, acarretando custos para a Câmara. ---------------------------------------------   

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

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

O senhor Presidente da Câmara em Exercício, relativamente à participação dos 

munícipes nas reuniões extraordinárias, esclareceu que essa impossibilidade, 

resulta do Regimento da Câmara Municipal, que foi aprovado pelo conjunto das 

forças políticas.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente às questões dos bombeiros, informou que o Município de 

Loures, é um dos Municípios no plano nacional, que mais apoia os bombeiros e 

que no Plano de Atividades para dois mil e vinte, está prevista uma verba que 

ronda os dois milhões de euros, e que não são muitos os municípios, que 

disponibilizam esta verba. -----------------------------------------------------------------------  

Em relação às áreas de intervenção das Associações de Bombeiros, 

esclareceu que essa é uma matéria relativamente à qual a Câmara Municipal 

não tem competência nem interferência e que quem a determina, é a ANPC - 

Autoridade Nacional de Proteção Civil. ------------------------------------------------------  

Quanto à questão do Orçamento Participativo para Loures, informou que no 

Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e vinte, consta uma verba de 

cento e cinquenta mil euros, a qual pode vir a ser alterada se se verificar que 

há essa necessidade, quando for aprovado o Regulamento para o Orçamento 

Participativo, mas como ainda não existe esse Regulamento, não há condições 

para avançar com essa matéria. ---------------------------------------------------------------  

Relativamente ao estudo geológico, informou que essa é uma matéria 

complexa, onde tem que haver perfurações, equipamento pesado e um 

conjunto de mecanismos de análise, inclusive laboratorial, e que a Câmara não 

dispõe desses recursos. Que tem apenas um geólogo, o que é, 

manifestamente, insuficiente, para fazer um estudo geológico daquela 

dimensão e é por isso que tem que recorrer à prestação de serviços externos. -  

Em relação ao lar, referiu que, sendo uma IPSS – Instituição Particular de 

Solidariedade Social, quem tem condições para dizer porque é que não 

funciona, é a Segurança Social e a direção da IPSS. Que são essas as 

entidades que podem dar uma resposta, que, aliás, também é uma 

preocupação do Município. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

IV - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: ------------------------------------------------  

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

--- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento dos seguintes 

documentos: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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- Requerimento com o registo de entrada nº 125880, de 2019.11.19, relativo à 

renúncia ao mandato de Ana Clara Pedrosa Fernandes; -------------------------------  

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

- Requerimento com o registo de entrada nº 125885, de 2019.11.19, relativo à 

renúncia ao mandato de Sérgio Manuel Pratas. -------------------------------------------  

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

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

V - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: -----------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata, dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção dos documentos 

a seguir identificados, que ficam arquivados, em suporte papel e CD, junto às 

Propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas: ----------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação nº. 645/2019 – CD com Projeto de Execução; ---------  

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

- Proposta de Deliberação nº. 646/2019 – CD com Adenda ao Projeto de 

Execução, Peças desenhadas e Peças escritas; ------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 660/2019 – 8ª Alteração ao Orçamento 2019 e 

Grandes Opções do Plano 2019-2022. ------------------------------------------------------  

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

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  
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--- Eram dezanove horas e trinta minutos, quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  

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

--- A reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE, JANEIRO, QUINZE, 

NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, A VEREADORA, SRA. SÓNIA 

ALEXANDRA DA SILVA PAIXÃO DOS SANTOS BERNARDO LOPES E O 

VEREADOR, SR. TIAGO FARINHA MATIAS, POR NÃO TEREM ESTADO 

PRESENTES NA REUNIÃO. FOI DISPENSADA A SUA LEITURA UMA VEZ 

QUE A MESMA HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS MEMBROS DO 

EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 4.º DO DECRETO-LEI N.º 45 362, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1963. -  

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

O Secretário,  

 

  

 

 


