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                                                                                                                                      51ª Reunião Ordinária - 2019-12-04 

------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 51ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2019-12-04 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 e três minutos, com a presença inicial do senhor Vice-Presidente, das 

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

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

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

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

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

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

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

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

---- SÓNIA ALEXANDRA DA SILVA PAIXÃO DOS SANTOS BERNARDO 

LOPES  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO UM -  Dada a circunstância de o Vereador, Sr. António Manuel Lopes 

Marcelino, se encontrar impossibilitado de comparecer à reunião, esteve 

presente o Sr. Carlos César Cipriano Araújo, tendo a Câmara deliberado 

justificar a falta do Vereador, Sr. António Manuel Lopes Marcelino, à presente 

reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

dezembro, dois, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte 

no montante de trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e 

vinte e nove euro e quarenta e nove cêntimo. ---------------------------------------------  

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

--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:   
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PONTO 1. ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2019.10.23 -------------------------------  

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

PONTO 2. ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

--------------- MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2019.11.13 --------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 661/2019 SUBSCRITA PELO 

--------------- SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE A PROCESSO  

--------------- DISCIPLINAR Nº 2/2019 -------------------------------------------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 662/2019 SUBSCRITA PELO 

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

--------------- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE 26 NOVEMBRO DE 2019  

--------------- RELATIVA À APROVAÇÃO DA 9ª ALTERAÇÃO AO  

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

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

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 663/2019 - SUBSCRITA  

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

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

--------------- PAZ E AMIZADE À FECTRANS-FEDERAÇÃO DOS  

--------------- SINDICATOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO --------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 664/2019 - SUBSCRITA  

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

--------------- MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR  

--------------- ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES E A AUTORIDADE  

--------------- NACIONAL DE COMUNICAÇÕES (ANACOM) --------------------------  
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PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 665/2019 - SUBSCRITA  

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

--------------- SUBSCRIÇÃO DA CARTA DE RESPOSTA À CALL TO ACTION  

--------------- ANTICORRUPÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS -----------------------------  

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

PONTO 9. 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 DO FINANCIAMENTO DE  

--------------- INVESTIMENTOS - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE  

--------------- ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E  

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

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 666/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

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

--------------- PARTICIPANTES NO 35º TROFÉU "CORRIDA DAS  

--------------- COLETIVIDADES DO CONCELHO DE LOURES" ---------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 667/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A  

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

--------------- MELHOR PARTICIPAÇÃO NO 24º TROFÉU "LOURES ATLETA  

--------------- JOVEM" -----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 668/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

--------------- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA AO  

--------------- GRUPO DESPORTIVO DE PIRESCOXE ---------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 669/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

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

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 670/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

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

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

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 671/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

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

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

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 672/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

--------------- FELICIANO BASTOS À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE  

--------------- CORFEBOL ------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 673/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ISENÇÃO  

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

--------------- DESPORTIVO DA EB2,3 DE SANTA IRIA DE AZÓIA AO CLUBE  

--------------- DE FUTEBOL DE SANTA IRIA -----------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 674/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO  

--------------- DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA SALA POLIVALENTE  

--------------- DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO À FREGUESIA  

--------------- DE LOURES -----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 675/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ALTERAÇÃO  
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--------------- AO ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O  

--------------- MUNICIPIO DE LOURES E A ESCOLA SUPERIOR DE  

--------------- EDUCAÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA -----------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 676/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - O  

--------------- RELATÓRIO FINAL; - A NÃO ADJUDICAÇÃO E EXTINÇÃO DO  

--------------- PROCEDIMENTO ATRAVÉS DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO  

--------------- DE CONTRATAR; - RELATIVAMENTE À EMPREITADA DO  

--------------- PARQUE URBANO DO INFANTADO, LOURES (PROCº 29/DA) --  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 677/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - O INICIO DO  

--------------- PROCEDIMENTO; - O VALOR BASE DO PROCEDIMENTO; - A  

--------------- FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR BASE; - A FIXAÇÃO DE UM  

--------------- PREÇO ANORMALMENTE BAIXO; - O CRITÉRIO DE  

--------------- DESEMPATE; - A DECISÃO DE NÃO AJDUDICAÇÃO POR  

--------------- LOTES; - A NÃO ADMISSIBILIDADE DE PROPOSTAS  

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

--------------- CONCURSO, INCLUINDO A FIXAÇÃO DO CRITÉRIO DE  

--------------- ADJUDICAÇÃO DA PROPOSTA ECONOMICAMENTE MAIS  

--------------- VANTAJOSA; - O CADERNO DE ENCARGOS; - O MAPA DE  

--------------- QUANTIDADES E ESTIMATIVA ORÇAMENTAL; - A  

--------------- OBRIGATORIEDADE DO ADJUDICATÁRIO DETER ALVARÁ  

--------------- COM AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS; - CONSTITUIÇÃO E  

--------------- COMPOSIÇÃO DO JURI; - A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

--------------- NO JÚRI DO PROCEDIMENTO; - A DELEGAÇÃO DE  

--------------- COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA   

--------------- DECISÃO DE ERROS E OMISSÕES: - O MODELO DO  

--------------- ANUNCIO E AUTORIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO ELETRÓNICA; -  

--------------- A DESIGNAÇÃO DA GESTORA DO CONTRATO; -  

--------------- RELATIVAMENTE À EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS DO  

--------------- PARQUE URBANO DO INFANTADO, EM LOURES (PROCº  

--------------- 34/DA) -------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 678/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE - PRESIDENTE PARA APROVAR: - A  

--------------- REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 31.07.2019 

--------------- (PROPOSTA Nº 445/2019);- A ACEITAÇÃO, A TÍTULO DE  

--------------- INVENTÁRIO E SEM CONTRAPARTIDAS, DE DOAÇÃO DE  

--------------- OBJETOS PELA PLURAL ENTERTAINMENT, S.A --------------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 679/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- TRABALHOS A MAIS; - A DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS  

--------------- NO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAÇÃO DA  

--------------- MINUTA ADICIONAL DO CONTRATO; - REFERENTE À  

--------------- EMPREITADA DE "REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO  

--------------- DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO" – (PROCº 1643- 

--------------- /DOM) -------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 680/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- TRABALHOS A MAIS; - A DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS  

--------------- NO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA ADJUDICAÇÃO DOS  

--------------- TRABALHOS A MAIS E PARA APROVAÇÃO DA MINUTA DO  

--------------- CONTRATO; - REFERENTE À EMPREITADA DE  

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

--------------- DE ELEMENTOS ARQUITETÓNICOS DO PALÁCIO  

--------------- VALFLORES - 1ª FASE" (PROCº 1305-D/DOM -------------------------  

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 681/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- ALTERAÇÃO AO POLIGONO AUGI; - O PROJETO DE  

--------------- RECONVERSÃO, NA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE  

--------------- LOTEAMENTO E RESPETIVAS CONDIÇÕES; - AS  

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

--------------- INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS (PROCº. Nº. 66.836/URB  

--------------- - AUGI DA QUINTA DA BOLA / TOJALINHO) ---------------------------  



 

                                                                                                                                            

7/87 

 

 

                                                                                                                                      51ª Reunião Ordinária - 2019-12-04 

PONTO 26. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 682/2019- 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.  

--------------- 64.080/LA/E/N – NOVOS SENIORES – COOPERATIVA DE  

--------------- SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL) -------------------------------------------  

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

PONTO 27. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 683/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- O INICÍO DO PROCEDIMENTO; - A FUNDAMENTAÇÃO DO  

--------------- PREÇO BASE; - A FIXAÇÃO DO PREÇO ANORMALMENTE  

--------------- BAIXO; - A DECISÃO DE 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 DO PROCEDIMENTO; - A  

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

--------------- CÂMARA E NO JURI; - A DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE  

--------------- AUTORIZADO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA  

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

--------------- DO CONTRATO; - RELATIVAMENTE À EMPREITADA DE  

--------------- REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS EDIFICIOS SITUADOS  

--------------- NA RUA GONÇALO MENDES DA MAIA N.º 1,3,5 E 9 E RUA  

--------------- MARTIM MONIZ Nº 2, 3 E 4, SÃO SEBASTIÃO DE  

--------------- GUERREIROS, LOURES (PROC.º DH/D/6/2019) ----------------------  

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

PONTO 28. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 684/2019- SUBSCRITA  

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

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

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

--------------- ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES  

--------------- ESCOLARES ----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 29. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 685/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR  
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--------------- A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES  

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

--------------- FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES -  

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

PONTO 30. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 686/2019- SUBSCRITA  

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

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

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

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

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

PONTO 31. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 687/2019- SUBSCRITA  

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

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

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

--------------- NO ÂMBITO DE ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR  

--------------- 2019/2020 --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 32. 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 33. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 688/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- A ACEITAÇÃO, A BENEFICIO DE INVENTÁRIO, DE DOAÇÃO  

--------------- DE ESPÓLIO DOCUMENTAL PARA O ACERVO DO ARQUIVO  

--------------- MUNICIPAL DE LOURES -----------------------------------------------------  

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

PONTO 34. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 689/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- A ADMISSÃO DE 2 (DOIS) TRABALHADORES, PARA  

--------------- CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA  
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--------------- MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES  

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

--------------- DE RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA -----------------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, quero dar 

nota que faz hoje trinta e nove anos que faleceu Francisco Sá Carneiro, um dos 

pais da democracia de Portugal, que lutou de uma forma diferente contra o 

regime fascista que existia então. O Partido Social Democrata todos os anos 

recorda este dia e faz uma pequena cerimónia no Bairro das Fontainhas, em 

Camarate. Hoje, essa pequena cerimónia é às dezanove horas e gostava de 

convidar todos os presentes, se quiserem, para se associarem a essa 

cerimónia, para relembrar o grande estadista que foi Francisco Sá Carneiro. 

Não vale a pena ter aqui um grande discurso, porque todos sabem quem foi 

Francisco Sá Carneiro, e é para o Partido Social Democrata o nosso grande 

mentor e orientador ideológico. Mas é, também, se não o maior, um dos 

maiores orientadores ideológicos do país. Portanto, deixo esta palavra de 

saudade a um dos grandes homens que muito deu a Portugal e ajudou na 

mudança de regime.  ------------------------------------------------------------------------------    

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, obrigado pelas 

suas palavras, que ficam registadas, neste dia que é muito importante para o 

Partido Social Democrata.  ----------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Não podemos deixar de nos associar 

às palavras do senhor Vereador Nuno Botelho. Apesar de em espectros 

diferentes da vida política, consideramos que todos aqueles que, de uma ou 

outra forma, lutaram pela democracia devem ser saudados e louvados, e 

também nos associamos a esse momento.  ------------------------------------------------  

Antes de mais quero dar nota, e valorizar, que tem havido uma maior agilização 

na resposta a muitos dos pedidos que têm sido feitos. Não estamos aqui só 
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para criticar quando não acontece, mas, também, para dar relevo aquando são 

agilizadas as respostas a esses pedidos, o que é de louvar.  -------------------------  

Assim, mediante as respostas que tivemos, nomeadamente, ao pedido 

relacionado com a NHC Social - Cooperativa de Solidariedade, foi-nos dada a 

informação do valor da renda técnica, mas o teor do pedido não era só sobre 

isto. O Pedido de informação para além do valor anual de custo da renda 

técnica, solicitava a troca de correspondência entre o Município e o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, nomeadamente, quanto à questão 

levantada sobre o direito de preferência, e sobre que lotes tinha sido dada a 

possibilidade ao Município para acionar esse direito de preferência.  ---------------  

Num outro ponto, quero deixar uma pequena nota sobre um assunto que é 

recorrente, que é o circuito de recolha porta a porta, no Bairro da Castelhana. É 

um assunto recorrente porque acontece todas as semanas e, uma vez mais, a 

recolha de domingo não se efetuou. Uma vez mais, deixei, propositadamente, o 

caixote com o lixo à porta até terça feira, quando foi recolhido. O que significa 

que nem na segunda feira foi feita a recolha de resíduos.  -----------------------------  

Esta situação vem entroncar num pedido que fizemos, que pensamos ser 

importante, porque os SIMAR foram objeto de um processo de certificação de 

qualidade, e quem conhece os meandros da certificação de qualidade sabe 

que envolve a certificação de todo o procedimento, do processo administrativo 

e do tratamento de dados da instituição. Portanto, não é admissível que em 

três meses não tenhamos resposta sobre quais os circuitos que foram 

entregues e adjudicados a uma entidade para fazer a recolha dos mesmos e, 

também, que não haja capacidade para a que a Administração nos responda 

sobre que circuitos não foram executados e porquê. Se esta informação não 

estiver sistematizada nos serviços, então o processo de certificação de 

qualidade enferma, à priori, numa gafe, porque essa informação é fundamental 

para resolver alguns dos problemas que temos nos SIMAR.  -------------------------  

A certificação de qualidade certifica uma diversidade de aspetos, mas, também, 

certifica uma diversidade de aspetos administrativos, e não há capacidade, em 

três meses, para nos informar sobre quais foram, desde janeiro, os circuitos 

que não foram executados, seja por falta de pessoal, seja por motivos de 

ordem de equipamentos avariados. Penso que já é tempo a mais sem que nos 

seja dada essa explicação.  ---------------------------------------------------------------------  
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A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, quero 

apresentar um voto de saudação a uma iniciativa da Câmara Municipal, que diz 

respeito à semana da inclusão que se está a assinalar até ao próximo dia dez 

de dezembro. Temos vindo a acompanhar esta iniciativa, ainda não tive 

oportunidade de me juntar a nenhum dos momentos que estão a decorrer, e 

quero valorizar o facto de se ter em linha de conta datas sobre as quais 

apresentámos algumas moções e sugestões, nomeadamente, a comemoração 

do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Quero, ainda, deixar uma nota 

porque, certamente por lapso, na notícia da Semana da Inclusão, no “site” da 

Câmara Municipal não está referenciado o Dia Nacional do Voluntariado. 

Penso que este dia é uma efeméride que nos merece registo, até porque 

Loures tem o Banco Local de Voluntariado. Aproveitando esta circunstância 

pedia ao senhor Presidente o número de inscritos no Banco Local de 

Voluntariado e quais os projetos que neste momento estão ativos, para que 

possamos acompanhar esta área nobre de atuação do Município e de 

cidadania dos nossos munícipes.  -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, começo 

por sublinhar que pelo oitavo ano consecutivo a autarquia recebeu o prémio de 

“Autarquia Mais Familiarmente Responsável”. Este reconhecimento assenta no 

trabalho que desenvolvemos internamente, junto dos trabalhadores da Câmara 

na garantia dos seus direitos, no Serviço de Saúde Ocupacional, em particular 

no apoio psicossocial aos trabalhadores que é uma questão que 

desenvolvemos há pouco tempo, mas, também, para a população. -----------------   

Muito do trabalho que fazemos, e das decisões políticas que tomamos, tem um 

impacto muito positivo junto da população do concelho, e quero referir, apenas, 

duas ou três: a primeira está relacionada com a atribuição de material escolar 

às crianças do jardim de infância do primeiro ciclo, que é um apoio fundamental 

para muitas dessas famílias iniciarem o ano letivo de forma adequada. A 

gratuitidade das refeições escolares, em particular do escalão “B”, iniciado este 

ano, e a formação e sensibilização que prestamos através do “Pais Informa” 

aos pais nas escolas. Muito mais podia sublinhar, mas o que importa referir é 

que continuamos a receber este reconhecimento, e vamos continuar a 

trabalhar independentemente de existirem prémios, ou não, porque não é isso 

que nos faz tomar estas decisões. Mas é sempre bom outros reconhecerem o 
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trabalho que vamos desenvolvendo, que confirmam que os nossos objetivos 

estão a ser alcançados.  -------------------------------------------------------------------------  

Gostaria também de informar todos os senhores Vereadores que, neste 

sábado, vai ocorrer o primeiro festival de adaptação ao meio aquático. Vai 

decorrer nas quatro piscinas do nosso concelho, e está prevista a participação 

de cerca de mil crianças, que vão poder mostrar aquilo que aprenderam ao 

longo dos últimos meses, aos pais e a todos os que estiverem presentes.  -------  

Informo, ainda, os senhores Vereadores, que se iniciou o processo de entrega 

dos computadores na escola das Sapateiras, e que está prevista a colocação 

da “internet wi-fi” em todas as escolas do primeiro ciclo a partir de janeiro. 

Portanto, está prevista a colocação da “internet wi-fi”, em janeiro e fevereiro 

nessas escolas, e a seguir serão entregues mais de trezentos e trinta 

computadores a partir do mês de março. Se tudo correr normalmente, as 

nossas escolas do primeiro ciclo estarão completamente apetrechadas para a 

utilização do material informático.  ------------------------------------------------------------  

Convido os senhores Vereadores a irem ao refeitório municipal, quando 

puderem, de maneira a poderem ver aquilo que está a ser feito nesse 

importante equipamento para os nossos trabalhadores.  -------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Em primeiro lugar, quero dizer ao senhor 

Vereador Nuno Dias que, no dia vinte e cinco de novembro, ocorreu uma 

perturbação na recolha do Bairro da Castelhana, que é o circuito quarenta e 

quatro. Esta situação esteve relacionada com a avaria de uma viatura que 

estava ao serviço, que não pode sair e operar nesse dia e, naturalmente, 

quando as viaturas não saem não é possível proceder à recolha. Foi essa a 

razão porque houve perturbação neste local.  ---------------------------------------------  

Entretanto, no âmbito da Divisão de Resíduos Urbanos, estamos a equacionar 

e reequacionar as questões relacionadas com o funcionamento deste circuito, e 

a possibilidade ser reformatado, para tentarmos criar uma situação diferente 

daquela que neste momento existe, uma vez que tem havido um nível de 

perturbação que se reconhece elevado, relativamente a este circuito em 

concreto. Portanto, estamos neste momento a trabalhar nesta situação. 

Quando houver novidades serão apresentadas à Câmara, até porque é um 

assunto que também é recorrente nas intervenções do senhor Vereador Nuno 

Dias, e quem nos dera a todos nós que não fosse. A ele e a mim.   -----------------  
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Relativamente aos pedidos dos senhores Vereadores respeitantes aos SIMAR 

a informação está a caminho, já saiu dos SIMAR e devem estar a recebê-la nos 

próximos dias.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, o processo de certificação da APCER não é uma situação 

que se possa por em causa, devido a uma deficiência de informação em 

relação a um pedido dos Vereadores do Partido Socialista. A APCER certifica o 

funcionamento da organização, e não uma situação em concreto, tal como o 

senhor Vereador está aqui a colocar. Penso que nem por um momento devem 

duvidar da isenção da APCER relativamente a este processo de certificação, 

nem tão pouco pelo facto dos SIMAR terem conseguido chegar à certificação 

por terem um funcionamento adequado sobre vários pontos de vista. Não 

apenas no domínio da circulação da informação, mas no conjunto de 

procedimentos internos, que são aquilo que permite a certificação por parte 

desta associação que se dedica, exatamente, a certificar organizações que 

cumprem parâmetros que estão previamente estabelecidos. Por em causa a 

certificação, ou a ideia de que talvez não fosse merecida a certificação pela 

APCER, ao abrigo da norma que lhe foi atribuída a certificação, creio que é um 

pouco forçado da parte do senhor Vereador. Parece-me que os SIMAR dão 

prova, por vários motivos, que prestam um relevante serviço à população, 

como comprovam as várias distinções recebidas nos últimos tempos e esta 

mesma certificação.  ------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à atividade municipal, quero dizer que continuam a decorrer as 

comemorações do décimo oitavo aniversário da Biblioteca José Saramago. Na 

noite de sete para oito, irá ter lugar uma iniciativa que vai possibilitar a um 

conjunto de crianças passar a noite na Biblioteca, e participarem na atividade 

“Vamos fazer um Programa de Rádio”.  -----------------------------------------------------  

Decorre, igualmente, na Biblioteca José Saramago, um programa que visa 

acessibilizar o acesso às tecnologias da informação, e aumentar a literacia 

digital para um conjunto de cidadãos. O programa tem a designação de “Mais 

informática para todos” e permite, a quem estiver interessado, a sua frequência 

em horário diurno, das dezasseis horas e trinta minutos às dezanove horas e 

trinta minutos.  --------------------------------------------------------------------------------------  

No próximo dia sete irá decorrer a inauguração da exposição de David 

Dançante "Arte, política e migração", que está muito relacionada com a questão 

da crise migratória. É um problema muito presente no nosso quotidiano neste 
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início do século vinte e um, não devia ser, mas, infelizmente é, e o artista 

produziu um conjunto de intervenções artísticas que vão no sentido de por em 

evidência o problema do contemporâneo.  --------------------------------------------------  

No dia onze de dezembro vai ter lugar a festa de Natal dos participantes no 

programa “Desporto Sénior da Autarquia”, que envolve mais de centena e meia 

de séniores da área do nosso concelho que vão ter um momento de convívio.  -  

No próximo dia catorze de dezembro inaugura-se uma nova exposição no 

Museu Municipal de Loures, que tem por título “Loures no caminho para a 

interculturalidade. Desde quando?”. Esta iniciativa vai na senda daquilo que 

temos vindo a procurar por em evidência que é, de facto, Loures ser um 

concelho multicultural onde coexistem múltiplas etnias e culturas, sendo que 

isso é uma das maiores riquezas que o concelho tem neste momento. Esta 

exposição pretende, também, chamar a atenção para o facto dessa diversidade 

dever ser encarada como algo muito positivo e não, como alguns por vezes 

querem fazer parecer, como um sinal negativo dos nossos tempos.  ---------------  

Também no dia catorze de dezembro, na Portela, no jardim Almeida Garret irá 

decorrer um “workshop”, que é um projeto que temos vindo a desenvolver em 

articulação com o Agrupamento de Escolas da Portela “Aprender a andar de 

bicicleta”. Estamos a procurar fomentar, entre a população escolar, a 

possibilidade de poderem fazer as suas deslocações entre a escola e a 

residência através da utilização da bicicleta. Existe uma ciclovia que pode ser 

rentabilizada para esse efeito da mobilidade suave, dando a possibilidade aos 

utilizadores da bicicleta a possibilidade de se deslocarem dessa forma, mas 

trazendo, também, benefícios para a sua saúde. Portanto, o primeiro passo é 

que as crianças aprendam a andar de bicicleta, o que não é tão comum como 

há vinte, ou trinta anos atrás. Hoje, uma boa parte das crianças e jovens não 

sabe objetivamente andar de bicicleta e é por aí que temos de começar, em 

relação aos futuros utilizadores de ciclovias.  ----------------------------------------------  

No dia quinze de dezembro vai ter lugar, no âmbito da iniciática a Teia, um 

espetáculo de teatro no Cineteatro de Loures, com a peça “Teatro dos Aloés”, 

que surge no âmbito deste trabalho.  ---------------------------------------------------------  

Por último, mas não menos importante, está em preparação um conjunto de 

atividades nas nossas bibliotecas, que terão início no dia dezoito de dezembro, 

orientadas para as crianças que estarão, nessa altura, em férias escolares. Na 

Biblioteca José Saramago terá lugar uma oficina de teatro, e na Biblioteca Ary 
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dos Santos uma oficina que é a continuidade de um projeto levado a cabo no 

verão, o projeto “Lixarte”, que vai permitir a transformação de um conjunto de 

objetos que foram criados pelas crianças nessa altura, em história, que será 

posteriormente editada em livro. ---------------------------------------------------------------  

No âmbito do Departamento de Ambiente quero dar nota de algumas 

atividades que me parecem relevantes: no próximo sábado, se tinham intenção 

de participar na iniciativa “Há vida em Montachique” sobre os cogumelos 

existentes no parque, a atividade está esgotada e já não há inscrições. Neste 

momento está a decorrer no parque uma intervenção, que visa alargar o 

parque de estacionamento, criando condições para recebermos mais pessoas 

e em melhores condições ao longo do ano.  -----------------------------------------------  

Foi apresentada na passada semana a primeira proposta, em termos de 

revisão, do plano Municipal de Defesa da Floresta, que é hoje um tema 

bastante discutido e falado na comunicação social, havendo críticas um pouco 

estranhas da parte do Tribunal de Contas em relação a aspetos associados à 

defesa da floreta. No caso do nosso Município estamos a entrar num plano de 

terceira geração, há muito tempo que temos este trabalho articulado com várias 

entidades, e foi apresentada uma primeira versão. No dia dezassete de 

dezembro faremos uma nova reunião, esperamos que para aprovar este 

importante instrumento para a gestão de um problema de grande importância e 

que também afeta o nosso concelho.  --------------------------------------------------------  

Também já se encontram adjudicados os trabalhos para a execução das faixas 

de gestão combustível em cerca de oitenta e dois hectares, que nos 

possibilitará fazer, logo que termine o prazo legal para que os privados 

procedam ao corte dessas faixas, de forma coerciva aquilo que não velha a ser 

feito, em devido tempo, por quem tem responsabilidades nesta matéria.  ---------  

Igualmente, no próximo dia seis de dezembro, será assinado na Área 

Metropolitana de Lisboa o plano metropolitano de adaptação às alterações 

climáticas, com a presença do senhor Presidente da Câmara e de todos os 

seus homólogos. É um compromisso assumido em toda a Área Metropolitana, 

que terá, depois, uma outra expressão na qual estamos neste momento a 

trabalhar, que é o plano municipal de adaptação às alterações climáticas, um 

instrumento que consideramos de grande importância para a gestão futura 

deste problema do nosso tempo.  -------------------------------------------------------------  

 



 

                                                                                                                                            

16/87 

 

 

                                                                                                                                      51ª Reunião Ordinária - 2019-12-04 

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vice-Presidente, as notícias 

que hoje saíram do Tribunal de Contas são feitas com base na análise de trinta 

Municípios, em relação aos quais apenas em oito houve trabalho de campo, 

tudo o resto é tramitação administrativa. Penso que a generalização que se 

está a fazer em relação ao trabalho dos Municípios, ainda não tive 

oportunidade de analisar o relatório completamente, mas há situações diversas 

mesmo entre os Municípios que foram analisados. Ou seja, não estão todos 

sem fazer nada, uns fizeram de uma maneira e outros de outra. Há situações 

diversas, mas temos agora esta ideia generalizada de que os Municípios nada 

fazem em relação aos planos de defesa da floresta, e isso não é justo.  -----------  

No nosso Município, foi referido agora pelo senhor Vice-Presidente que 

recentemente houve uma reunião do conselho de defesa da floresta, temos 

vindo a trabalhar intensamente numa área que é importantíssima, que tem 

pouca visibilidade pública, e que queremos valorizar como um Município que 

está atento a esta questão, que cumpre e investe recursos muito importantes 

neste esforço.  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, apenas para 

agradecer os esclarecimentos prestados, e para dizer que naturalmente nos 

associamos à referência de que, pela oitava vez, o Município de Loures foi 

reconhecido como “Autarquia Mais Familiarmente Responsável”. Mas, depois 

da intervenção do senhor Vereador Gonçalo Caroço fiquei com uma dúvida, 

porque referiu um projeto novo de apoio psicossocial aos trabalhadores do 

Município, e a memória que tenho é que sempre houve esta tipologia de 

resposta. Há alguma variável nova?  ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, em momento 

algum eu tentei menorizar a certificação dos SIMAR. Não sei se se recorda, 

mas, quando foi apresentado e referido pelo senhor Presidente da Câmara o 

processo de certificação, todos nos congratulámos e nessa data também referi 

que o maior problema da certificação não era obtê-la, mas sim mantê-la. E 

sempre será em todas as certificações.  -----------------------------------------------------  

Aquilo que referi é que achava estranho, mesmo a nível procedimental e 

administrativo, porque a certificação se baseia muito na informação que é 

recolhida e na capacidade e velocidade com que essa informação pode, ou 
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não, fluir, porque apresentámos um pedido há três meses e ainda não foi 

respondido com a eficácia necessária. O senhor Vice-Presidente referiu que já 

foi expedida essa informação, que se encontra no gabinete do Senhor 

Presidente que, certamente, nos vai prestar essa informação.  -----------------------  

Numa outra nota, quero referir que não é com grande orgulho que aqui 

apresento os problemas de recolha de resíduos do Bairro da Castelhana, 

porque não é. São é situações detetadas por um munícipe, que por acaso tem 

assento nesta Câmara Municipal, e que afeta, certamente, largas centenas de 

pessoas. Penso que deve ser feito um estudo para reformular, para melhorar e 

até para tentar alterar os dias. Alguma coisa tem de ser feita, porque não é um 

problema pontual, é recorrente e tem sido agravado nesta altura. Há muitas 

soluções que podem ser tidas em consideração, nomeadamente, diminuir um 

dia na recolha, aumentando o volume da contentorização. Portanto, há uma 

panóplia de situações que podem ser levadas a cabo.  ---------------------------------  

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

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

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

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

PONTO DOIS - ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2019.10.23  ------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRA. MARIA RITA COLAÇO LEÃO E O VEREADOR, SR. 

CARLOS CÉSAR CIPRIANO ARAÚJO, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, 

POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A 

ATA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRÊS -  ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2019.11.13  -------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE  ------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. CARLOS CÉSAR CIPRIANO ARAÚJO, NÃO 

PARTICIPOU NA VOTAÇÃO, POR NÃO TER ESTADO PRESENTE NA 

REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA  --------------------------------------------------------  

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

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

--- Em reunião à porta fechada, com a presença, apenas, dos membros da 

Câmara e dos serviços de apoio, a Câmara procedeu à apreciação e 

aprovação da proposta seguinte:  ----------------------------------------------------------           

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

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

PONTO QUATRO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 661/2019 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE A 

PROCESSO DISCIPLINAR Nº 2/2019  ------------------------------------------------------  

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

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

FOI APROVADA COM DEZ (10) VOTOS A FAVOR E UM (1) VOTO EM 

BRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --- Eram quinze horas e vinte minutos quando a reunião foi interrompida, 

tendo recomeçado, em sessão pública, às quinze horas e quarenta 

minutos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO CINCO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 662/2019 SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DO DESPACHO DE 26 NOVEMBRO DE 2019 RELATIVA À APROVAÇÃO DA 

9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2019 E OPÇÕES DO PLANO 2019-2022 --  

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

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

A. Existe a urgência no preparo do procedimento de aquisição de monoblocos 

para as Escolas de Santo Antão do Tojal e a n.º 5 de Camarate;  ----------------  

B. Urge minimizar a perturbação das atividades letivas em curso naquelas 

escolas; --------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal de Loures. --  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, 

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, a Câmara Municipal de Loures ratifique o meu despacho de 26 de 

novembro último relativo à aprovação da 9.ª Alteração ao Orçamento 2019 e 

Opções do Plano 2019-2022. (…)” ------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA  --------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO SEIS -  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 

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 
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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; ---  

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

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, (…)”. ----------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, relativamente a 

esta matéria, tínhamos levantado algumas questões na última reunião de 

Câmara e no seguimento desta situação foi junto ao processo uma informação 

dos serviços. No entanto, não há qualquer informação proveniente da Junta de 
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Freguesia relativamente à obra. Para além disso, a técnica municipal regista o 

seguinte na informação que faz:  “(…) A opção tomada pela Junta de Freguesia 

não seria a primeira escolha técnica do Departamento de Ambiente da Câmara 

na gestão dos espaços verdes, a qual segue uma estratégia sustentável, 

procurando o uso eficiente e racional da água, o que aparentemente não se 

verifica neste caso. (…)”. Estranhamos este facto, porque, no nosso 

entendimento, era prossuposto que o financiamento abrangido por este tipo de 

contratos deveria merecer uma apreciação prévia dos serviços municipais. 

Neste caso, aparentemente, parece que aconteceu exatamente o contrário. Há 

uma intervenção, a seguir é pedido apoio financeiro ao abrigo do contrato 

interadministrativo para a realização de uma obra, que a Junta de Freguesia 

decidiu assumir. A obra foi realizada sem que estivessem verificadas um 

conjunto de condições, que os serviços municipais consideram de fundamental 

importância para a gestão do território afeto ao Município de Loures.  -------------  

Parece-me que há qualquer coisa que não está a correr bem com este tipo de 

contratos, nomeadamente, com a sua fiscalização por parte do Município, e 

não podíamos deixar de referir este aspeto.  -----------------------------------------------        

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a sua intervenção 

suscita duas questões: primeiro, o facto da obra ter sido realizada antes de ter 

sido candidata a este apoio. Este processo não é único. Tem acontecido com 

outras Juntas de Freguesia, e o nosso entendimento tem sido de os admitir 

desde que haja validação. Quanto à validação ela existe. Isto é, não há 

nenhum erro técnico, nem nenhum parecer negativo em relação à obra feita. O 

que se assinala no parecer que agora foi distribuído é que, neste momento, a 

opção do Município se dirige mais para zonas verdes sem rega, ou com o 

mínimo de rega possível. O que não é o caso desta intervenção da Junta de 

Freguesia.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, este processo é um processo dialético. Isto é, aceitamos 

propostas das Juntas de Freguesia desde que tenham validade técnica, o que 

não quer dizer que se fossemos nós a avançar com a intervenção tudo fosse 

exatamente como a Junta de Freguesia propôs. Mas temos de respeitar a 

autonomia da Junta de Freguesia, e é esse o pressuposto mútuo nestes 

acordos. Portanto, penso que a situação é normal. --------------------------------------  
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Se o parecer técnico dissesse que aquela opção é tecnicamente errada, isso 

seria outra questão. Mas o parecer o que refere é que, neste momento, o 

Município tem outra orientação em relação a zonas verdes. No entanto, não foi 

essa que a Junta de Freguesia resolveu propor. É uma questão relevante, mas 

não entrava o andamento deste processo na nossa opinião.  -------------------------   

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, 

relativamente à interpelação do senhor Vereador João Calado, que já na última 

reunião de Câmara interveio a propósito deste processo, gostava de tecer duas 

ou três considerações: em primeiro lugar estamos perante a apresentação de 

um contrato interadministrativo para a realização de um investimento 

importante na Freguesia, numa zona próxima da requalificação de um bairro 

semi municipal, que tem características próprias, o bairro CAR, no contexto da 

localidade de Camarate. Se há situação que satisfaz a bancada do Partido 

Socialista é esta possibilidade que foi dada, sabemos porque é que foi dada e 

tudo e que fizemos para que esta conquista fosse efetivada, para que as 

Juntas de Freguesia tivessem a sua autonomia para propor à Câmara 

Municipal quais os investimentos que querem fazer. Para nós, as Juntas de 

Freguesia, pela proximidade que têm das populações, estão muitíssimo bem 

preparadas para identificarem as intervenções que consideram prioritárias.  -----  

Tal como disse o senhor Presidente, e bem, não está aqui em causa o facto de 

se cometer um erro técnico crasso. Há uma opção, que poderia ter sido a que o 

Município segue, mas a Junta de Freguesia tem, naturalmente, os seus 

técnicos ou responsáveis nesta área que acompanham a situação, que está 

sujeita à contratação pública. Para além de tudo o mais, penso que importa o 

clarificar que a seu tempo, em sede dos relatórios que as Juntas de Freguesia 

entregam, a Câmara terá oportunidade de perceber em que moldes a obra foi 

efetivamente executada. Portanto, aquilo que nos apraz registar é felicitar a 

União de Freguesias de Camarate, Apelação e Unhos pela opção que tomou 

de realizar esta intervenção, e que seja um excelente benefício para as 

populações. A opção técnica não é a que o Município faria, mas não é isso que 

está neste momento sobre a mesa, e aquilo que nos satisfaz é a prossecução e 

execução deste contrato interadministrativo.  ----------------------------------------------             

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, o que está aqui 

em causa não é a bondade da obra, nem o benefício que ela pode trazer para 

aquele bairro. O que está em causa é uma matéria procedimental, e é com 

essa que não concordamos, porque esta obra é realizada ao abrigo de um 

contrato que prossupõe a delegação de competências do Município na União 

de Freguesias. Ora, a delegação de competências não é a Freguesia tomar as 

opções que entender, mas sim tomar as opções com base na delegação de 

competências que é efetuada, e quem delega competências tem a 

obrigatoriedade de fiscalizar a obra. Portanto, os serviços técnicos da Câmara 

dizem que há um conjunto de não conformidades para a gestão do território em 

Loures, em que numas Freguesias se fecha a água e se deixam secar os 

jardins, e em outras se gasta água como se fosse uma mangueira de bombeiro. 

É isto que está em causa. -----------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, todas as 

Freguesias têm delegação de competências na área das zonas verdes. Há, 

depois, a transferência de uma verba que foi acordada, e que terá uma 

avaliação no primeiro trimestre do ano de dois mil e vinte, para o pagamento de 

água aos SIMAR, para as zonas verdes. Tudo isso já existe, e em muitas 

dessas zonas verdes há sistemas de rega. Para além disso, no tempo próprio, 

de acordo com a legislação, esta competência passará a ser uma competência 

própria da Junta de Freguesia. Portanto, não faria sentido estarmos a entravar 

este contrato interadministrativo porque a opção, em termos de vegetação e 

sistema de rega, é diferente daquela que a Câmara tem vindo a seguir, mas 

não é tecnicamente errada. ---------------------------------------------------------------------  

Penso que a questão está esclarecida e devemos garantir, também, que a 

Junta de Freguesia tenha a sua opção sobre esta matéria.  ---------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA  --------------------------------  

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

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

PONTO SETE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 663/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 
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PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE À 

FECTRANS-FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE TRANSPORTES E 

COMUNICAÇÃO  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicação, 

com o NIF 508 506 409, realizou nos dias 29 e 30 de março de 2019, no 

Pavilhão Paz e Amizade, o 4º congresso FECTRANS;  -----------------------------                         

B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade, pressupõe o pagamento por hora, 

para realização de iniciativas, respetivamente de 47,64€ (quarenta e sete 

euros e sessenta e quatro cêntimos) e 58,46€ (cinquenta e oito euros e 

quarenta e seis cêntimos), consoante se realizem de segunda a sexta feira-

feira ou aos fins de semana e feriados e de 13,14€ (treze euros e catorze 

cêntimos), no que respeita a montagens/desmontagens, sem IVA incluído; ---   

C. A ocupação teve a duração de nove horas e trinta minutos de iniciativa numa 

sexta-feira e cinco e horas e trinta minutos num sábado e de trinta e quatro 

horas para montagens/desmontagens, correspondendo a um valor total a 

pagamento de 1.501,67€ (mil quinhentos e um euros e sessenta e sete 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor; -----------------------------------  

D. A entidade requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. 

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 

conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, a isenção do pagamento pela respetiva 

utilização, à FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e 

Comunicações, no valor total de 1.501,67€ (mil quinhentos e um euros e 

sessenta e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” ----------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, consideramos 

que há algumas questões neste ponto que têm de ser explicadas, mais do 

ponto de vista formal, do que propriamente pela substância da proposta.  --------  
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Senhor Presidente, a parte deliberativa da proposta de deliberação remete-nos 

para a lei número setenta e cinco de dois mil e treze, alínea u), do número um 

do artigo trigésimo terceiro. Ora, salvo melhor opinião, não nos parece que seja 

nesta alínea que se materializa esta proposta.  -------------------------------------------  

A segunda nota, também do ponto de vista formal, salvo melhor opinião e 

melhor memória, não nos recordamos que tenha sido presente a reunião de 

Câmara esta proposta, aquando da formalização da cedência das várias 

situações que foram solicitadas pela Federação dos Sindicatos de Transportes 

e Comunicação. Digo isto porque estivemos a verificar e na primeira reunião de 

Câmara deste mandato, não delegámos no senhor Presidente essa 

competência. Assim, gostávamos de perceber com que base foi efetuada essa 

autorização.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

A terceira nota é mais política. Nos últimos tempos temos visto muitos 

Municípios terem graves problemas, e até terem queixas e serem levantadas 

acusações em Tribunal, devido a isenções e cedências de meios humanos, 

transportes e meios logísticos, para apoio a entidades que não têm uma ação 

social, recreativa e educativa, ou que seja claramente de benefício das 

pessoas e dos munícipes. Não pondo em causa a bondade do evento, 

queremos perceber se o Município avaliou estes casos análogos que existem 

em pelo menos dois concelhos da Área Metropolitana, porque vamos votar 

uma proposta e mais tarde podemos ser chamados a responder por ela em 

outro fórum, como estão a ser chamados outros autarcas em outros concelhos. 

Como tal, gostaríamos que o senhor Presidente pudesse adiar este ponto e 

justificá-lo melhor juridicamente, até porque não temos nada contra a entidade 

que está em apreço, para podermos votar em consciência este ponto sem 

qualquer tipo de constrangimento.  ------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, posso admitir que 

a referência à alínea seja a o) em vez da alínea u) do mencionado preceito 

legal é a mais adequada, porque se trata de deliberar sobre as formas de apoio 

a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à 

execução de obras, ou à realização de eventos de interesse para o Município, 

bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos. Vamos proceder à 

alteração para a alínea o).  ----------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador, quanto às restantes questões há competências delegadas no 

Presidente, subdelegadas nos respetivos Vereadores e nos dirigentes 

municipais, para a atribuição de apoios logísticos às mais diversas entidades, 

nomeadamente, a cedência de autocarros, de cadeiras e de mesas, que são o 

dia a dia da nossa estrutura e da nossa organização. A não ser assim, teríamos 

de reunir praticamente todos os dias e com uma extensa agenda.  -----------------  

Esta entidade, em particular, tem uma ligação direta com o Município. Podia 

até não ter, e isso não seria impedimento, porque o nosso Município tem 

interesse em que aqui ocorram eventos de relevância social e cultural, mesmo 

que não organizados pelo Município. Lembro que ainda há pouco tempo 

ocorreu aqui o congresso da Confederação Nacional das Organizações de 

Deficiência, que teve alguns representantes do nosso Município, mas com 

muitos outros a nível nacional. Portanto, sempre que for possível e que sejam 

entidades idóneas e com este tipo de trabalho, penso que devemos estar 

disponíveis para acolher este tipo de eventos. Aliás, como todos os Municípios 

fazem para terem eventos desta qualidade. Ainda por cima esta entidade é 

nosso parceiro no IPTRANS, o que lhe confere uma relevância acrescida, se 

assim posso dizer, em relação a esta cedência.  ------------------------------------------        

Assim proponho que onde se lê alínea u) se passe a ler alínea o), porque 

embora se pudesse inserir na alínea u) é mais claro na alínea o). Quanto ao 

resto não me assistem dúvidas em relação à proposta apresentada.  --------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, eu referi que 

nada tínhamos contra esta entidade em concreto, e sabemos do trabalho que 

tem desenvolvido no IPTRANS. A questão não é essa e não vale a pena levá-

la para esse sentido.  -----------------------------------------------------------------------------  

Quanto à alínea, também consideramos que a o) é aquela que consideramos 

mais correta, e acolhemos bem essa proposta.  ------------------------------------------  

Em relação à cedência dos transportes, no Regulamento Municipal não temos 

prevista a cedência de transportes para estes fins. Repito que não está em 

causa a entidade que fez este evento. Aliás concordo com o senhor quando diz 

que quanto maior número de eventos existirem em Loures, deste género, 

melhor. Seja de que área for. -------------------------------------------------------------------   

Portanto, não é o evento que está em causa. O que está em causa é a forma 

como nos é apresentada esta proposta, e sobre isso o senhor Presidente não 
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disse uma palavra, porque temos notícias de algumas questões que existiram 

com a cedência de transportes para entidades sindicais em outros concelhos. 

Como tal, penso que é elementar e de bom senso o Município encontrar melhor 

argumentação jurídica para justificar esta proposta, até porque estas dúvidas 

que colocamos não nos surgiram do nada. São dúvidas que estão espelhadas 

em duas ou três queixas apresentadas, em relação a estes assuntos em outros 

Municípios. Assim, penso que é de bom senso, até para quem gere a Câmara, 

que se apresente uma melhor justificação jurídica para a isenção deste serviço 

que foi prestado pelo Município.  --------------------------------------------------------------  

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DA ALTERAÇÃO A PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE:  ------------------------------  

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

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

A. A FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicação, 

com o NIF 508 506 409, realizou nos dias 29 e 30 de março de 2019, no 

Pavilhão Paz e Amizade, o 4º congresso FECTRANS;  -----------------------------                         

B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade, pressupõe o pagamento por hora, 

para realização de iniciativas, respetivamente de 47,64€ (quarenta e sete 

euros e sessenta e quatro cêntimos) e 58,46€ (cinquenta e oito euros e 

quarenta e seis cêntimos), consoante se realizem de segunda a sexta feira-

feira ou aos fins de semana e feriados e de 13,14€ (treze euros e catorze 

cêntimos), no que respeita a montagens/desmontagens, sem IVA incluído; ----   

C. A ocupação teve a duração de nove horas e trinta minutos de iniciativa numa 

sexta-feira e cinco e horas e trinta minutos num sábado e de trinta e quatro 

horas para montagens/desmontagens, correspondendo a um valor total a 

pagamento de 1.501,67€ (mil quinhentos e um euros e sessenta e sete 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor; -----------------------------------  

D. A entidade requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. 

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 

conjunção com a al. o) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, a isenção do pagamento pela respetiva 

utilização, à FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e 
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Comunicações, no valor total de 1.501,67€ (mil quinhentos e um euros e 

sessenta e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” ----------  

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

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

COM OS VOTOS CONTRA DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA  --------------------------------  

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

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

PONTO OITO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 664/2019 - SUBSCRITA 

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE 

LOURES E A AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES (ANACOM)  ---  

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

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

A. A rede de emissores de Televisão Digital Terrestre (TDT) vai ser alterada 

para possibilitar a introdução do 5G em Portugal, estando previsto que esta 

alteração ocorra a partir da 3.ª semana de janeiro de 2020; -----------------------  

B. Este processo de mudança será simples, não abrangendo a totalidade dos 

utilizadores de TDT, uma vez que alguns já estão sintonizados em 

emissores que não vão ser alterados; ----------------------------------------------------  

C. Apesar da simplicidade do processo, a Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) pretende apoiar os utilizadores que necessitem 

de ajuda neste procedimento, contando, para o efeito, com a colaboração 

das entidades que têm relações de proximidade com as populações; ----------  

D. As autarquias locais, pela sua proximidade com os cidadãos, são um 

interlocutor privilegiado para resolver muitos dos problemas e dificuldades 

com que os mesmos se debatem no seu dia a dia e merecem apoio nas 

suas solicitações; -------------------------------------------------------------------------------  

E. Em face do exposto, a ANACOM propõe a celebração de um protocolo que 

estabelece as formas de colaboração com a Câmara Municipal de Loures 

tendo em vista a colaboração na divulgação de informação e no apoio à 

população sobre o processo de alteração da rede de TDT. ------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto na alínea r) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
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atual, aprovar a minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Loures e a 

Autoridade Nacional de Comunicações, tendo em vista a colaboração na 

divulgação de informação e no apoio à população sobre o processo de 

alteração da rede de TDT no contexto da libertação da faixa dos 700 MHz. (…)”  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, gostaria de 

deixar uma sugestão para que as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social que trabalhem com populações sénior sejam objeto destas sessões de 

esclarecimento, tendo em linha de conta que esta é uma matéria sensível, 

sobretudo para a população mais idosa no âmbito das obrigações das partes, 

nomeadamente, da ANACOM, na cláusula segunda, alínea b), onde está 

previsto a Autarquia identificar entidades que considere relevantes para 

transmissão desta mensagem.  ----------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, é uma boa 

sugestão e vamos ter isso em conta na divulgação. -------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO NOVE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 665/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A SUBSCRIÇÃO 

DA CARTA DE RESPOSTA À CALL TO ACTION ANTICORRUPÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS  --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A luta contra a corrupção é um tema na agenda global da humanidade, 

tendo sido aprovada, em 2015, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

subscritos por Portugal nos dias 25 a 27 de setembro de 2015; ------------------  
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B. A adesão da Câmara Municipal de Loures, a 20 de janeiro de 2016 à Aliança 

para os ODS Portugal, que integra entidades diversas que confirmam a sua 

concordância com os princípios das Nações Unidas e do UNGC e o 

compromisso de trabalhar para a realização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, aprovados pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em setembro de 2015; --------------------------------------------------  

C. A corrupção, assume-se como um forte obstáculo ao desenvolvimento 

sustentável devido ao impacte desproporcional que tem sobre as 

comunidades mais desfavorecidas e ao seu efeito corrosivo em toda a 

sociedade; ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. O combate à corrupção é, uma das grandes prioridades da Agenda 2030 da 

ONU e está expressamente identificado no ODS 16 - Paz, Justiça e 

Instituições Eficazes, que pressupõe a criação de uma economia global mais 

sustentável e transparente, nomeadamente através da redução significativa 

dos fluxos ilegais, financeiros e de armas, da redução substancial da 

corrupção e do suborno em todas as suas formas, e do desenvolvimento de 

instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis; -------  

E. A APEE - Associação Portuguesa de Ética Empresarial, é o Organismo de 

Normalização Setorial que coordena as Comissões Técnicas que elaboram 

as normas da Ética e da Responsabilidade Social em Portugal e que acolhe 

a iniciativa das Nações Unidas para a sustentabilidade empresarial United 

Nations Global Compact através da GCNP - Global Compact Network 

Portugal, se associa a esta causa e incentiva todos os seus membros e 

associados a juntarem-se à luta pela integridade; -------------------------------------  

F. Para assinalar o seu compromisso com a Ética e a boa governação e 

estimular o debate e a mobilização das empresas portuguesas para esta 

causa, a APEE e a GCNP estão desde 18 de setembro a organizar uma 

Campanha Anticorrupção lançando um convite às empresas para assinar a 

carta de resposta à Call to Action Anticorrupção das Nações Unidas;-----------  

G. A APEE e a GCNP querem levar este movimento a um patamar mais 

elevado e difundir a adoção de medidas de boa governação e integridade 

por toda a sociedade portuguesa, tendo vindo a incentivar as organizações 

que ainda não o fizeram a responderem a este apelo, assinando a carta de 

resposta à Call to Action Anticorrupção; -------------------------------------------------  
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H.  Foi endereçado convite à Câmara Municipal de Loures para assinar a carta 

de resposta à Call to Action Anticorrupção das Nações Unidas; ------------------  

I. A carta ficará aberta para assinatura até ao dia 9 de dezembro, declarado 

pela ONU como o Dia Internacional contra a Corrupção, e que neste mesmo 

dia, será iniciada a distribuição do Selo Anticorrupção que apela a 

“Sociedade Justa, Negócios Éticos”, em linha com a Agenda 2030 da ONU e 

o ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes. --------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea ff), do n.º1 do art.º 33.º, 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro aprovar a subscrição da Carta de resposta 

à Call to Action Anticorrupção das Nações Unidas. (…)” -------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, nada temos 

contra a subscrição desta Carta, mas gostaríamos de obter dois 

esclarecimentos. Relativamente a um dos esclarecimentos não sei se o senhor 

Presidente nos poderá responder, mas gostaríamos de perceber quantos 

Municípios aderiram a esta iniciativa.  --------------------------------------------------------  

Relativamente ao segundo esclarecimento é se nos pode informar sobre quais 

são as ações concretas que se perspetivam vir a concretizar no Município de 

Loures com a assinatura desta Carta. --------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, esta Carta está 

relacionada com o trabalho que temos vindo a fazer em matéria da Rede 

Nacional da Responsabilidade Social Corporativa em que, a partir desta 

semana, o Município de Loures, em conjunto com o Instituto de Gestão 

Informática da Segurança Social assumiram a cocoordenação da Rede nos 

próximos dois anos, tendo-se realizado o encontro anual desta Rede aqui nesta 

sala, há poucos dias atrás. Esta Carta é integrada nesse trabalho.  -----------------  

No entanto, quero dizer que aquilo que é proposto que os Municípios passem a 

fazer, ou as entidades públicas, nós já o praticamos e não se prevê, a partir do 

que está estabelecido na Carta, para além do contínuo melhoramento que 

devemos ter nestas matérias, mas não estamos fora daquilo que é preconizado 
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por esta Carta. Ou seja, são questões que já praticamos no Município de 

Loures, e que vamos continuar a aperfeiçoar.  --------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, em dois mil e 

dezasseis aderimos à Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, que na altura tinha como principal objetivo a participação ativa do 

Município na implementação dos vários objetivos a nível regional e, neste caso, 

local. Os objetivos do desenvolvimento sustentável é uma segunda fase dos 

objetivos do desenvolvimento do milénio, que tinha apenas como principal 

vertente o apoio direto à área das pessoas, cujo desenvolvimento sustentável 

já tem uma maior abrangência que se define no meio científico como os cinco 

“P”. Ou seja, pessoas, prosperidade, paz, planeta e parcerias, que é uma 

vertente diferente do desenvolvimento do milénio, no sentido de ser muito mais 

abrangente.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ora o Município aderiu a esta Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável em dois mil e dezasseis e, que me lembre, nunca nos foi dado a 

conhecer a atividade deste conjunto de agregação de forças em que o 

Município entrou. Não temos conhecimento de nenhum relatório de atividades 

dessa entidade, e não conseguimos aferir das várias iniciativas que o Município 

tem quais, em concreto, nos podem ajudar a atingir os objetivos que estão 

estabelecidos na agenda vinte/trinta em Portugal a nível local, à exceção desta 

de hoje. Portanto, gostaríamos que o senhor Presidente nos pudesse facultar 

algumas informações sobre esta matéria, de modo a percebermos qual a mais 

valia desta adesão, que o Partido Social Democrata vai votar a favor e que 

consideramos que deve ser útil. No entanto, não conseguimos substanciá-la, 

depois, em medidas concretas e, por isso, se for possível enviar-nos essa 

informação seria importante.  -------------------------------------------------------------------      

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, será enviada uma 

informação mais completa sobre todas as atividades que têm ocorrido, e a 

participação do Município nelas, quer da rede, quer do pacto, e verá que é uma 

intervenção interessante. Não só prestigiante para o Município, mas orientada, 

de facto, para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável vinte/trinta.  -  

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

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

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

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

PONTO DEZ -  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 DO FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS - 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.º2 do artigo 

51.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação vigente, conjugado com 

a alínea ccc) do n.º1 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 intervenções 

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, antes de mais 

quero agradecer ter acedido ao pedido feito pela bancada do Partido Socialista 

para nos indexar uma informação técnica, para que possamos analisar qual a 

pertinência e a necessidade efetiva das intervenções. Não que duvidemos da 

necessidade das mesmas, mas, pelo menos, temos um dado muito mais 

fundamentado.  -------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, no anexo um onde se mencionam as estatísticas de rotura, apenas 

constam aquelas que estão relacionadas com as intervenções planeadas neste 

empréstimo, e gostaríamos de ter esta informação com uma maior abrangência 

do concelho. Esta situação não inviabiliza a nossa posição sobre este 

documento, mas se for possível gostaríamos de ter esta informação sobre a 

globalidade do concelho, ou sobre as zonas mais problemáticas do concelho, 

porque temos consciência que não são só estas.  ----------------------------------------  

Senhor Presidente, relativamente à quarta fase do Infantado que está em 

construção, pelo menos é a informação que consta do processo, a intervenção 

que vamos fazer não seria uma obrigação do urbanizador? Ou efetivamente é 

da responsabilidade dos SIMAR?  ------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, essa é uma 

questão bastante complexa, e está relacionada com a obrigação que o 

promotor tem de construir determinadas infraestruturas de fundo, 

nomeadamente, uma estação elevatória e outras infraestruturas na zona do 

Infantado.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Há uma controvérsia judicial sobre essa matéria, porque as sucessivas 

alterações ao alvará levaram a que se criasse uma situação de incerteza em 

relação a que fase está alocada essa obrigação. O construtor defende que é só 

para a quinta e sexta fases. Os SIMAR têm defendido que é na quarta fase, 

mas não há, neste momento, uma conclusão judicial sobre essa matéria.  -------  

O que estamos aqui a propor não é essa intervenção. Estamos a propor o 

reforço do que já existe, e não a execução das infraestruturas que, quer seja na 
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quarta, na quinta, ou na sexta fase, terão de existir em algum momento. Na 

prática e em linguagem mais simples, a dada altura, os SIMAR procuraram 

uma alternativa ao abastecimento no Infantado, que era feito a partir do Olival 

Basto. Esta situação criava condições muito complexas, com grande número 

de roturas e cortes no abastecimento de água no Infantado. Assim, criou-se 

uma solução a partir do depósito do Conventinho com a ligação de uma 

conduta que já existia, mas que estava inativa, para carrear água para a 

urbanização do Infantado, mantendo a redundância de onde vinha antes. 

Portanto, esta obra é o aumento da capacidade dessa adução a partir do 

Conventinho. É apenas isso e não a construção de qualquer estação 

elevatória, ou de um novo depósito. Mas está por esclarecer se esta obra será 

para a quarta fase, ou só para a quinta e sexta fase.   ----------------------------------  

Perante este cenário pensamos que é necessário tomar alguma medida para 

prevenir a baixa pressão, ou a falta de água, e que esta é a medida adequada 

que vai resolver o problema desta fase. Posteriormente o custo dessas 

infraestruturas será decidido em momento adequado, porque neste momento 

nada podemos fazer em relação a essa matéria.  ----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Congratulamo-nos com o facto do 

Partido Socialista estar a ter resposta mais atempada aos pedidos que faz, mas 

nós não podemos dizer o mesmo, uma vez que continuamos sem resposta ao 

pedido que apresentámos quanto ao relatório do grupo de trabalho sobre as 

medidas a tomar, no que concerne às perdas na rede de distribuição de águas. 

Já o formalizámos por escrito no dia vinte e quatro do mês de outubro, e 

continuamos sem resposta.  --------------------------------------------------------------------  

Relativamente a este empréstimo, agradecemos a informação disponibilizada, 

dado que este é um investimento de significativa importância, porque visa repor 

algumas situações de anormalidade na rede de distribuição de água. No 

entanto, não podemos deixar de registar a falta de ambição no investimento 

que é preconizado e que é espelhado no relatório que nos foi enviado, porque 

ele se limita, no fundo, a resolver eventualmente um problema de alguma 

dimensão existente no concelho. Digo de alguma dimensão, porque, segundo 

dados que temos, no território que é da responsabilidade dos SIMAR estão 

inventariadas perdas de água que correspondem a trezentos e setenta e dois 

litros, por ramal e por dia. É um valor de alguma dimensão que, de alguma 
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forma, espelha o valor que é conhecido de dez milhões de água não faturada 

no concelho de Loures.  --------------------------------------------------------------------------  

No fundo, o que estamos aqui a fazer é uma intervenção paliativa, sem 

procurar alguma sustentabilidade em termos de futuro, na rede de distribuição 

de água no concelho de Loures. Não se vê, no relatório que nos foi enviado, 

nenhuma informação, ou preocupação, relativamente à instrumentação da 

rede. Ou seja, hoje substituímos as condutas, mitigamos o problema das 

perdas de água, mas não ficamos com uma solução, em termos de futuro, que 

nos permita diagnosticar antecipadamente e atempadamente futuras roturas 

que venham a ocorrer. Isto é preocupante, e mais preocupante se torna 

quando a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, no seu 

plano estratégico de abastecimento de água e saneamento de águas residuais 

de dois mil e catorze/dois mil e vinte, um programa que já está no seu término, 

perspetivava uma necessidade de otimização e gestão eficiente dos recursos, 

nomeadamente, no que se refere às redes de distribuição de água. Este 

relatório já apontava para a necessidade de distribuição de água, e para a 

necessidade das entidades responsáveis pela gestão deste tipo de 

infraestruturas fazerem um conjunto de investimentos que conduzissem a esta 

eficiência, instrumentando as redes, disponibilizando informação à população e 

à gestão interna dos serviços.  -----------------------------------------------------------------  

Assim, não podemos deixar de registar com alguma preocupação que se vão 

fazer investimentos significativos, de algum montante, relevantes, porque em 

algumas situações há questões de abastecimento de água que é um bem 

essencial e que precisam de ser acauteladas, mas é um investimento que, de 

facto, não resolve o problema de uma forma sustentada e duradoura. É este 

aspeto que não podemos deixar de salientar, nesta opção que se está a fazer 

de endividamento, porque é um endividamento que não vai levar a resultados 

duradouros. Se no imediato conseguimos, eventualmente, reduzir os dez 

milhões de euros, provavelmente daqui a dez anos estamos com o mesmo 

problema.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Quero referir, ainda, que estranhamos que numa das Freguesias onde com 

mais frequência no concelho ocorrem faltas de água por rotura, a Freguesia de 

Bucelas, não esteja contemplada neste empréstimo que está a ser colocado à 

consideração da Câmara. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, essa questão de 

Bucelas está incluída no orçamento sem necessidade do empréstimo. Aliás, 

referi essa situação na apresentação do Orçamento, aquando da sua 

aprovação na Câmara Municipal.  -------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador sabe que fechámos o circuito da telegestão em março do 

ano passado para a zona norte do concelho de Loures, que era a zona que 

estava em falta e que nos permite, em relação a vários destes investimentos, 

ter uma noção mais exata da sua relevância em termos de perdas de água. 

Essa questão é particularmente sensível e mais expressiva na zona norte da 

Freguesia de Loures, mas essa rede está agora diagnosticada pela tal 

instrumentação a que o senhor Vereador se referiu, e que já existe, no sentido 

de se saber que é ali que há uma parte importante das perdas de água da 

nossa rede.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas intervenções que estão previstas no empréstimo vão permitir a 

substituição de cerca de cinquenta e cinco quilómetros de rede, dos quinhentos 

que ainda existem em fibrocimento. Como sabem, as condutas em fibrocimento 

são aquelas que comportam maior suscetibilidade de conduzir a perdas de 

água, até invisíveis e é um investimento que vai avançar nesse sentido. ----------   

Naturalmente que podia ser mais ambicioso. Mas é preciso ir avançando e o 

que estamos a fazer é a duplicar o esforço com o orçamento dos SIMAR e com 

um financiamento através do empréstimo, que nos permitirá avançar mais 

rápido com projetos que já estão concluídos. É esse o sentido desta proposta, 

que me parece que vai resolver alguns grandes problemas. Continuaremos a 

ter outros para resolver, mas, a par e passo, iremos continuar a preparar os 

futuros investimentos com projetos adequados, para poderem ser lançadas as 

obras logo que exista disponibilidade financeira.   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, já na última 

reunião tinha colocado a questão da separação dos empréstimos em relação à 

votação, porque pensamos que é a melhor forma de votarmos este ponto.  ------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, mas a proposta é 

única, e vamos ter que votar os dois empréstimos juntos. Na deliberação final, 

quando for apresentada à Câmara a proposta de adjudicação do empréstimo, 

poderá ter uma votação diferenciada, porque há dois empréstimos.  ---------------  
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O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, não nos choca que 

os empréstimos tenham uma votação única, desde que quando for o momento 

da adjudicação seja em separado.  -----------------------------------------------------------  

Agradeço o esclarecimento em relação à questão do Infantado, e quero deixar 

uma nota em relação ao empréstimo das viaturas, que é o seguinte: este 

empréstimo pode, de alguma forma, inviabilizar o aluguer operacional de 

viaturas que temos em vigor, ou a política municipal dos SIMAR será acabar 

com este sistema aquando do seu término?  -----------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, neste momento 

temos de manter a perspetiva de renovar o aluguer operacional de viaturas em 

vigor. Naturalmente será adequado às necessidades sobrantes daquilo que, 

entretanto, formos adquirindo. Mas não é possível, nem penso que seja 

desejável, neste momento, decidir que não haverá novo aluguer operacional de 

viaturas. As aquisições vão obrigar a uma reconfiguração, eventualmente, 

desse instrumento.  --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA  --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Os Vereadores do Partido Social 

Democrata abstiveram-se, pelas questões levantadas por esta bancada e, 

essencialmente, por causa do segundo empréstimo.  -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: A bancada do Partido Socialista 

absteve-se, viabilizando esta votação, porque considera que os investimentos 

que devem ser feitos na rede, e mesmo aqueles que estão preconizados, 

apesar de não serem suficientes, devem servir, enquanto exemplo, para 

continuarmos a investir na rede do concelho que, de facto, necessita de um 

investimento muito elevado.  --------------------------------------------------------------------  
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PONTO ONZE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 666/2019- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA AS ENTIDADES PARTICIPANTES NO 35º TROFÉU 

"CORRIDA DAS COLETIVIDADES DO CONCELHO DE LOURES"  ---------------  

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

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

A. O Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho de Loures" é uma iniciativa 

consolidada no seio do movimento associativo do Concelho; ---------------------  

B. Se trata de uma iniciativa com grande adesão por parte dos praticantes que, 

ao longo dos anos, tem vindo a contribuir para melhorar a qualidade 

organizativa dos vários eventos que integram o calendário anual; ---------------  

C. O quadro normativo e o calendário de provas do 35º Troféu "Corrida das 

Coletividades do Concelho de Loures" foram aprovados na 29ª reunião 

ordinária do executivo municipal, de 16/01/2019; -------------------------------------  

D. O 35º Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho de Loures" manteve os 

objetivos de calendarização adequada das provas de atletismo, a 

uniformização dos regulamentos técnicos utilizados, a sistematização dos 

apoios concedidos e contribuiu para a melhoria da qualidade de organização 

de cada Associação Desportiva, bem como para a deteção de novos valores 

para a modalidade. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, em conjugação com o ponto 4 do Quadro normativo do 35º Troféu 

“Corrida das Coletividades do Concelho de Loures” e nos termos da informação 

técnica nº E/107246/2019, aprovar a atribuição de verba por classificação 

coletiva, às seguintes entidades participantes: --------------------------------------------  

1) Clube de Atletismo de Vale Figueira, com o NIF 502 113 812, no valor de 

700€ (setecentos euros); ---------------------------------------------------------------------  

2) Grupo Desportivo de São Domingos, com o NIF 505 091 208, no valor de 

600€ (seiscentos euros); ---------------------------------------------------------------------  

3) Associação Cultural e Recreativa da Mealhada, com o NIF 503 536 202, no 

valor de 500€ (quinhentos euros); ---------------------------------------------------------  

4) Associação Centro de Atletismo de São João da Talha, com o NIF 514 872 

616, no valor de 400€ (quatrocentos euros); --------------------------------------------  
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5) Associação de Moradores Casal do Covão, com o NIF 513 266 208, no valor 

de 300€ (trezentos euros); -------------------------------------------------------------------  

6) Grupo de Atletismo Super Estrelas, com o NIF 502 770 112, no valor de 

200€ (duzentos euros); -----------------------------------------------------------------------  

7) Agregar – Associação de Apoio e Integração Social, Desportiva e Cultural, 

com o NIF 513 032 398, no valor de 100€ (cem euros); -----------------------------  

8) Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, com o NIF 501 424 539, no 

valor de 100€ (cem euros). (…)” ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO DOZE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 667/2019- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA AS ENTIDADES COM MELHOR PARTICIPAÇÃO NO 24º 

TROFÉU "LOURES ATLETA JOVEM"  ------------------------------------------------------  

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

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

A. O Troféu "Loures Atleta Jovem" é uma iniciativa municipal destinada aos 

escalões de formação, que tem por objetivo principal promover a prática do 

atletismo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Foi manifesto o interesse das associações desportivas na realização do 24º 

Troféu "Loures Atleta Jovem", em 2019; -----------------------------------------------------  

C. Cumpre premiar as equipas do Concelho de Loures com melhor participação 

ao longo da iniciativa, de acordo com o previsto na informação 30/19/FF/ADD, 

registada sob o nº E/107288/2019, (…).  ----------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a atribuição, conforme informação E/107288/2019, em anexo, 

das verbas às entidades infra referidas com a melhor participação no 24º 

Troféu “Loures Atleta Jovem”: ------------------------------------------------------------------  

1. Associação Cultural e Recreativa da Mealhada, com o NIF 503 536 202, no 

valor de 980,00€ (novecentos e oitenta euros); --------------------------------------------  
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2. Grupo Desportivo de São Domingos, com o NIF 505 091 208, no valor de 

965,00€ (novecentos e sessenta e cinco euros); ------------------------------------------  

3. Clube de Atletismo de Vale Figueira, com o NIF 502 113 812, no valor de 

650,00€ (seiscentos e cinquenta euros); ----------------------------------------------------  

4. Agregar – Associação de Apoio e Integração Social, Desportiva e Cultural, 

com o NIF 513 032 398, no valor de 230,00€ (duzentos e trinta euros); ------------  

5. Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, com o NIF 501 424 539, no 

valor de 60,00€ (sessenta euros); -------------------------------------------------------------  

6. Associação Desportiva Novas Luzes, com o NIF 510 987 052, no valor de 

105,00€ (cento e cinco euros); -----------------------------------------------------------------  

7. Associação Centro de Atletismo de são João da Talha - CASJT, com o NIF 

514 872 616 no valor de 610,00€ (seiscentos e dez euros). (…)” --------------------  

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

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

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

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

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

PONTO TREZE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 668/2019- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA AO GRUPO DESPORTIVO DE 

PIRESCOXE ------------------------- --------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 501 617 540, requereu a 

utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria 

de Azóia, no dia 8 de junho de 2019, entre as 8h00 e as 23h00, para a 

realização de evento na modalidade de Ténis de Mesa; ----------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 

Iria de Azóia, no período indicado, prevê o pagamento por hora de 11,90€ 

(onze euros e noventa cêntimos) em horário diurno e de 13,23€ (treze euros 

e vinte e três cêntimos) em horário noturno, isento de IVA; ------------------------  

C. A utilização teve a duração total de quinze horas (10h30 em horário diurno e 

4h30 em horário noturno), correspondendo a um valor a pagamento de 
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184,49€ (cento e oitenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos), isento 

de IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere abrigo da al. u) do nº1 do artigo 

33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a isenção do 

pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas 

de Santa Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, no valor de 184,49€ 

(cento e oitenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos), isento de IVA. 

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

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

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

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

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

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

PONTO CATORZE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 669/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA À 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA 

TALHA E BOBADELA  ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A União de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, com o NIF 510 839 533, solicitou a utilização do Pavilhão José 

Gouveia, no dia 27 de junho de 2019, para a realização de aula de Ginástica 

inserida no projeto Academia sénior – Aula Sénior + Ativo e Saudável; --------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o pagamento por hora, de 

27,16€ (vinte e sete euros e dezasseis cêntimos), sem IVA incluído; ------------  

C. A ocupação teve a duração duas horas e trinta minutos, entre as 14h00 e as 

16h30, correspondendo a um valor a pagamento de 83,52€ (oitenta e três 

euros e cinquenta e dois cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. --------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento relativo à utilização acima 

indicada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a al. 

u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, a isenção do pagamento pela utilização do mesmo, à União 

de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor 

de 83,52€ (oitenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos), IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (…)” -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO QUINZE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 670/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA À 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA 

TALHA E BOBADELA  ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A União de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, com o NIF 510 839 533, solicitou a utilização do Pavilhão José 

Gouveia, no dia 21 de setembro de 2019, para a realização do V Encontro 

de Cante Alentejano, pela Academia Sénior; -------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o pagamento por hora, de 

13,14€ (treze euros e catorze cêntimos) para montagens e desmontagens e 

40,16€ (quarenta euros e dezasseis cêntimos), para a realização da 

iniciativa, sem IVA incluído; ------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de dez horas para montagens e desmontagens, 

nos dias 21 e 22 de setembro e de oito horas para a iniciativa, 

correspondendo a um valor total a pagamento de 556,80€ (quinhentos e 

cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 

vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento relativo à utilização acima 

indicada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a al. 

u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, a isenção do pagamento pela utilização do mesmo, à União 

de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor 

de 556,80€ (quinhentos e cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO DEZASSEIS -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 671/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA À 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA 

TALHA E BOBADELA   --------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A União de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, com o NIF 510 839 533, solicitou a utilização do Pavilhão José 

Gouveia, entre 01 e 5/07, 08 e 12/07, 15 e 19/07, 22 e 25/07 de 2019, entre 

as 8h00 e as 17h00, para a realização das Férias Desportivas 2019; -----------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o pagamento por hora, de 

27,16€ (vinte e sete euros e dezasseis cêntimos), sem IVA incluído; ------------  

C. A ocupação teve a duração de cento e setenta e uma horas, 

correspondendo a um valor a pagamento de 5.712,56€ (cinco mil setecentos 

e doze euros e cinquenta e seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 

vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento relativo à utilização acima 

indicada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Utilização do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a al. 

u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
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sua redação atual, a isenção do pagamento pela utilização do mesmo, à União 

de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor 

de 5.712,56€ (cinco mil setecentos e doze euros e cinquenta e seis cêntimos), 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)”------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO DEZASSETE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 672/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ANTÓNIO FELICIANO 

BASTOS À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CORFEBOL  --------------------------  

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

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

A. A Federação Portuguesa de Corfebol, com o NIF 502 610 298, entidade com 

estatuto de utilidade pública desportiva, realizou no Pavilhão António 

Feliciano Bastos, nos dias 1 e 2 de junho de 2019, jogos da Final Four da 

Taça de Portugal de Corfebol; --------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos pressupõe o pagamento 

por hora, ao fim de semana, de 33,62€ (trinta e três euros e sessenta e dois 

cêntimos), IVA não incluído;  ----------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de sete horas e trinta minutos, do que resulta um 

valor a pagamento de 310,14€ (trezentos e dez euros e catorze cêntimos), 

IVA incluído à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------  

D. A entidade requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. 

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos, 

em conjugação com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento 

pela respetiva utilização, à Federação Portuguesa de Corfebol, no valor de 

310,14€ (trezentos e dez euros e catorze cêntimos), IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZOITO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 673/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA 

EB2,3 DE SANTA IRIA DE AZÓIA AO CLUBE DE FUTEBOL DE SANTA IRIA  -  

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

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

A. O Clube de Futebol de Santa Iria, com o NIF 501 372 652, realizou no dia 15 

de junho de 2019, entre as 10h00 e as 24h00, no Pavilhão Desportivo da 

EB2,3 de Santa Iria de Azóia (Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 

Azóia), a 9ª Gala do Clube de Futebol de Santa Iria; ---------------------------------  

B. A utilização do referido Pavilhão prevê o pagamento de 11,90€ por hora 

diurna, (onze euros e noventa cêntimos) e de 13,23€ por hora noturna (treze 

euros e vinte e três cêntimos), isento de IVA; ------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de catorze horas (8h30m em período diurno e 

5h30m em período noturno), correspondendo a um valor total a pagamento 

pela utilização, de 173,92€ (cento e setenta e três euros e noventa e dois 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

da EB2,3 de Santa Iria de Azóia (Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 

Azóia), ao Clube de Futebol de Santa Iria, no valor de 173,92€ (cento e setenta 

e três euros e noventa e dois cêntimos), isento de IVA. (…)” --------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZANOVE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 674/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA SALA POLIVALENTE DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO À FREGUESIA DE LOURES  ----  

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

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

A. A Freguesia de Loures, com o NIF 506 849 171, solicitou a utilização da 

Sala Polivalente da Biblioteca Municipal José Saramago, para a atribuição 

dos Prémios de Mérito aos melhores alunos residentes na freguesia, no dia 

22 de outubro de 2019, entre as 16H00 e as 20H00; -------------------------------  

B. A utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal José Saramago 

prevê o pagamento por hora, do valor de 18,00€ (dezoito euros), IVA 

incluído; ------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de quatro horas, correspondendo a um valor 

total de 72,00€ (setenta e dois euros), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade supramencionada requereu a isenção de pagamento pela 

utilização acima indicada. ------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao abrigo da al. e) do artigo 19º 

das Normas de Funcionamento da Rede de Bibliotecas Municipais, em vigor 

conjugado com a al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento, 

Freguesia de Loures, pela utilização da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

José Saramago, no valor total de 72,00€ (setenta e dois euros), com IVA 

incluído, à taxa legal em vigor. (…)” ----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

--- ERAM DEZASSEIS HORAS QUANDO A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, 

SAIU DA REUNIÃO  -------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 675/2019- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ALTERAÇÃO AO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE 

LOURES E A ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE LISBOA  --------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições e competências 

no domínio da cultura e tempos livres, nomeadamente, no que concerne ao 

apoio a atividades com interesse para a população do concelho;  ---------------  

B. No seguimento do acordo de colaboração outorgado com a Escola Superior 

de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, em 22 de julho de 2016, se 

mantém do interesse das partes no desenvolvimento conjunto de atividades 

que permitam a promoção de valores emergentes no âmbito das artes 

visuais, design e tecnologias, a criatividade artística e a valorização do 

património cultural e identitário do concelho de Loures; -----------------------------  

C. A experiência colaborativa permitiu a construção conjunta de proposta de 

alteração das cláusulas sexta e sétima, por forma a melhor expressar o 

compromisso das partes neste projeto. --------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do 

anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a 

alteração ao acordo de colaboração outorgado com a Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Lisboa. (…)” ----------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, naturalmente 

que enaltecemos e reconhecemos o mérito destas parcerias. Mas, uma vez 

que se trata de uma continuidade, a questão que me apraz efetuar é se 

resultou do estabelecimento de algumas parcerias e, em caso afirmativo, quais 

foram, e se foi efetuado algum diagnóstico de necessidades nestas áreas que 

foram identificadas como de intervenção, no âmbito deste acordo de 

colaboração.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR VICE-PRESIDENTE: De facto, do acordo de colaboração que 

vigorou durante três anos, e que agora se pretende prolongar no tempo com 

ligeiríssimas alterações, resultaram vários projetos que foram desenvolvidos 

em comum. Desde logo sete exposições desenvolvidas entre os anos de dois 

mil e quinze e dois mil e dezanove, que utilizaram instalações municipais e que 

foram produzidas por estudantes, nomeadamente, da licenciatura em artes 

visuais e tecnologia da Escola Superior de Educação de Lisboa. Também, ao 

abrigo do acordo de colaboração foram levadas a cabo várias iniciativas e 

colaborações de outro tipo, nomeadamente intervenções no âmbito da arte 

pública no Parque de Cabeço de Montachique, em Salemas, a pintura de um 

mural alusivo ao Vinte e Cinco de Abril que está colocado na Galeria Municipal 

Vieira da Silva e, ainda, a participação de um dos professores da Escola 

Superior de Educação de Lisboa na revista “Plurais” sobre questões culturais 

que o Município edita.  ----------------------------------------------------------------------------  

Para dois mil e vinte já existem projetos para levar a cabo, tal como uma 

exposição de artes plásticas, com trabalhos de alunos da Escola Superior de 

Educação.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Vice-Presidente, 

agradeço a informação, que também consta da informação técnica, mas a 

minha questão, talvez não me tenha explicado bem, está relacionada com as 

obrigações que estão previstas na cláusula quarta, número quatro, 

relativamente ao facto de indicarmos outras entidades que possam beneficiar 

deste apoio da Escola Superior de Educação de Lisboa e do Instituto 

Politécnico, no âmbito destas áreas visuais, designer, património e multimédia. 

Ou seja, a minha questão é mais sobre o cumprimento deste clausulado, não 

tanto sobre a participação nas iniciativas do Município, mas sim com os 

restantes agentes do Município.  --------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Naturalmente estando previsto no clausulado 

é para desenvolvermos em articulação com a Escola Superior de Educação de 

Lisboa, mas neste momento não há nenhum projeto identificado neste domínio. 

As colaborações têm sido de outra tipologia, mas não está inviabilizada, bem 

pelo contrário, essa possibilidade. Para que isso aconteça é preciso localizar 

parceiros e entidades, que possam estar interessados no desenvolvimento 
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deste projeto em conjunto. Estamos abertos a essa situação se aparecerem 

entidades com interesse porque, da nossa parte, teremos todo o prazer em 

fazer a ponte entre ambas as entidades.  ---------------------------------------------------  

Nós próprios tentaremos localizar, sempre que isso se afigure útil do ponto de 

vista da estratégia de intervenção que o Município tem no domínio da cultura, 

em particular em relação a artes plásticas, designer e artes visuais, entidades 

na área do concelho que possam vir a beneficiar deste projeto. Não foi aí que 

esteve centrada no anterior triénio a colaboração, foi mais em outro domínio, 

mas a possibilidade existe e, naturalmente, poderá ser explorada no futuro.  ----   

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

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

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO 

INVOCANDO ESCUSA PELA LIGAÇÃO PROFISSIONAL QUE MANTÉM COM 

O INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA  ------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO VINTE E UM -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 676/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - O 

RELATÓRIO FINAL; - A NÃO ADJUDICAÇÃO E EXTINÇÃO DO 

PROCEDIMENTO ATRAVÉS DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE 

CONTRATAR; - RELATIVAMENTE À EMPREITADA DO PARQUE URBANO 

DO INFANTADO, LOURES (PROCº 29/DA)  ----------------------------------------------  

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

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

A. Foi aprovada, na 43.ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 

31/07/2019, a abertura do concurso público para formação de contrato de 

empreitada de obras públicas do Parque Urbano do Infantado - Proc. 29/DA;  

B. Findo o prazo para a apresentação das propostas, nenhuma das quatro 

propostas apresentadas pelos concorrentes se encontrava em conformidade 

com as peças do procedimento;   ----------------------------------------------------------  

C. Da análise, avaliação e ordenação das propostas resultou o Relatório 

Preliminar, com a deliberação do júri do procedimento no sentido da 

exclusão de todas as propostas submetidas, nos termos do disposto pela 
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alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º e das alíneas d) e o) do n.º 1 do artigo 146.º 

do CCP;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

D. O Relatório Preliminar foi notificado aos concorrentes ao abrigo e nos termos 

do artigo 146.º e 147.º do CCP, sem receção de pronúncias; ---------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, na qualidade de órgão competente para a decisão 

de contratar e ao abrigo do disposto pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do Relatório Final a notificar aos 

concorrentes e a não adjudicação e extinção do procedimento, através da revogação 

da decisão de contratar, nos termos conjugados das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 

79.º e do artigo 80.º, ambos do CCP. (…)”-----------------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO VINTE E DOIS -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 677/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR: - O INICIO 

DO PROCEDIMENTO; - O VALOR BASE DO PROCEDIMENTO; - A 

FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR BASE; - A FIXAÇÃO DE UM PREÇO 

ANORMALMENTE BAIXO; - O CRITÉRIO DE DESEMPATE; - A DECISÃO DE 

NÃO AJDUDICAÇÃO POR LOTES; - A NÃO ADMISSIBILIDADE DE 

PROPOSTAS VARIANTES; - O VALOR DA CAUÇÃO; - O PROGRAMA DE 

CONCURSO, INCLUINDO A FIXAÇÃO DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA 

PROPOSTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAJOSA; - O CADERNO DE 

ENCARGOS; - O MAPA DE QUANTIDADES E ESTIMATIVA ORÇAMENTAL; - 

A OBRIGATORIEDADE DO ADJUDICATÁRIO DETER ALVARÁ COM 

AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS; - CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO 

JURI; - A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO JÚRI DO PROCEDIMENTO; 

- A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA  

DECISÃO DE ERROS E OMISSÕES: - O MODELO DO ANUNCIO E 

AUTORIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO ELETRÓNICA; - A DESIGNAÇÃO DA 

GESTORA DO CONTRATO; - RELATIVAMENTE À EMPREITADA DE OBRAS 



 

                                                                                                                                            

53/87 

 

 

                                                                                                                                      51ª Reunião Ordinária - 2019-12-04 

PÚBLICAS DO PARQUE URBANO DO INFANTADO, EM LOURES (PROCº 

34/DA) ------------------------------------------- -----------------------------------------------------  

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

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

A. Face à ausência de propostas, foi extinto o procedimento de formação de 

contrato de empreitada de obras públicas do Parque Urbano do Infantado, 

na freguesia de Loures - Proc. 29/DA, lançado por concurso público; -----------   

B. Após reanálise do projeto de execução pela equipa projetista responsável 

pela sua elaboração e validada pelos serviços do Departamento de 

Ambiente, tendo em conta que os fundamentos invocados pelas entidades 

concorrentes naquele procedimento para a não apresentação de proposta se 

centraram na impossibilidade de apresentação de proposta que não 

excedesse o valor base fixado e que, face à conjuntura socioeconómica, 

diversos procedimentos de contratação de empreitadas de obras públicas 

têm ficado desertos com o argumento de o preço base fixado ser 

considerado baixo por todos os concorrentes, concluiu-se pela atualização 

das quantidades e preços unitários no sentido de uma maior adequação aos 

preços de mercado vigentes, o que determinou o aumento da estimativa 

orçamental;  --------------------------------------------------------------------------------------  

C. A necessidade de execução dos trabalhos contemplados no projeto de 

execução que serve de base ao procedimento ora extinto mantém-se, no 

sentido de responder às necessidades e reivindicações da população da 

Urbanização do Infantado; -------------------------------------------------------------------  

D. Atendendo às reivindicações da população local, preconizou-se para uma 

área de intervenção de cerca de 27.900m2, nas traseiras dos blocos 

habitacionais da Quinta do Infantado, a criação de um parque urbano, 

dotado de diversas valências organizadas de forma harmoniosa e coerente, 

que proporcione atividades de recreio e lazer à população e permita o 

usufruto das potencialidades locais e dinâmicas urbanas existentes e, 

simultaneamente, assegure a sustentabilidade ambiental daquele espaço; ---   

E. Se verifica a ausência de recursos próprios para fazer face à reconversão 

daquele espaço, manifestando-se claramente a necessidade de recurso à 

contratação externa, mediante a celebração de contrato de empreitada de 

obras públicas, nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP);  ---------  
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F. As peças do procedimento de formação do contrato de empreitada do 

Parque Urbano do Infantado (Processo n.º 34/DA) se encontram concluídas 

e devidamente instruídas nos termos e para os efeitos do artigo 40.º do 

CCP;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto pelo n.º 1 do artigo 36.º, 

artigo 38.º, n.º 2 do artigo 40.º, n.º 4 do artigo 47.º e artigo 109.º, todos do CCP, pela 

alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pela Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro e pela alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho:  -----------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a abertura de procedimento de empreitada de obras públicas 

designado Parque Urbano do Infantado – Processo n.º 34/DA, por 

CONCURSO PÚBLICO e autorizar a realização da despesa inerente, no 

valor total de € 747.566,07 acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  -------  

2. Aprovar o valor base do procedimento, no montante de € 747.566,07 

(setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis euros e 

sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com um prazo 

máximo de execução de 210 (duzentos e dez) dias seguidos, para 

efeitos de lançamento no mercado e consequente aprovação de 

abertura de procedimento por concurso público, nos termos da alínea b) 

do artigo 19.º do CCP; -------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar a fundamentação do valor base, que corresponde ao valor total 

calculado na estimativa orçamental do projeto de execução, tendo em 

conta os custos, diretos, os custos indiretos e a margem comercial 

adequados a esta tipologia de trabalhos; -------------------------------------------  

4. Aprovar a fixação de um preço anormalmente baixo, quando este 

corresponda a 20% ou mais abaixo da média dos preços das propostas 

admitidas, determinado pela necessidade de assegurar a boa execução 

dos trabalhos, atendendo para o efeito, por um lado, que um preço 

inferior produzirá decréscimo na qualidade dos trabalhos tendo em 

consideração a evolução económica do país nos últimos anos e, por 

outro, à necessidade de minorar os riscos de incumprimento de 

obrigações contratuais; ------------------------------------------------------------------  

5. Aprovar o critério de desempate, nos termos do disposto na 2.ª parte do 

n.º 6 do artigo 74.º do CCP; ------------------------------------------------------------  
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6. Aprovar a decisão de não adjudicação por lotes, nos termos do disposto 

pelo n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, tendo em conta que as prestações a 

abranger pelo respetivo objeto contratual se revelam manifestamente 

incindíveis, em virtude da necessidade de implementação e 

cumprimento de um projeto de execução e, por outro lado, atendendo às 

especificidades do local e da natureza da própria intervenção, a sua 

separação causar graves inconvenientes e se revelar ineficiente para a 

entidade adjudicante em termos de execução e acompanhamento de 

obra, sequência da realização dos trabalhos e gestão contratual; ----------  

7. Aprovar a não admissibilidade de propostas variantes (nos termos do n.º 

2 do artigo 59.º do CCP), prémios (nos termos do disposto pelo artigo 

301.º do CCP) e negociação; ----------------------------------------------------------  

8. Aprovar a caução a prestar pelo adjudicatário, nos termos do disposto 

pelos artigos 88.º a 91.º do CCP, de valor correspondente a 5% do preço 

contratual ou, caso o preço total da proposta adjudicada seja 

considerado anormalmente baixo, 10% do preço contratual;  ----------------  

9. Aprovar o programa de concurso, incluindo a fixação do critério de 

adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, na 

modalidade de avaliação do preço ou custo, enquanto único aspeto da 

execução do contrato a celebrar e tendo em consideração que as peças 

do procedimento – designadamente o projeto de execução – definem 

todos os restantes elementos do contrato a celebrar (cfr. alínea b) do n.º 

1 e n.º 3 do artigo 74.º do CCP), atenta a simplicidade dos trabalhos a 

realizar, que não justificam, em função dos objetivos e das necessidades 

da entidade adjudicante, a definição de fatores e subfatores que 

compõem a modalidade da melhor relação qualidade-preço.  ----------------  

10. Aprovar o caderno de encargos; ------------------------------------------------------  

11. Aprovar o mapa de quantidades e estimativa orçamental, devidamente 

revistos; --------------------------------------------------------------------------------------  

12. Aprovar da obrigatoriedade de os concorrentes deterem alvará com as 

seguintes autorizações:   ----------------------------------------------------------------  

i. 10.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente ao 

valor global da proposta; ---------------------------------------------------------  

ii. 9.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente à parte 

dos trabalhos a que respeite. ---------------------------------------------------  
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13. Aprovar a seguinte constituição e composição do júri do procedimento:  -  

1.º Efetivo e Presidente: Dra. Renata Guilherme, devendo esta ser 

substituída, nas suas faltas ou impedimentos, pelo segundo efetivo;  -----  

2.º Efetivo: Arq.ª Ana Sofia Santos;  -------------------------------------------------  

3.º Efetivo: Arq.ª Madalena Neves; ---------------------------------------------------  

1.º Suplente: Eng.ª Maria da Luz Alexandre; --------------------------------------  

2.º Suplente: Arq. Ana Luís. ------------------------------------------------------------  

14. Aprovar a delegação de todas as competências no júri para a condução 

do procedimento, com exceção das competências enunciadas no n.º 2 

do artigo 69.º do CCP e ao abrigo do disposto pelo artigo 109.º do CCP, 

designadamente:  -------------------------------------------------------------------------  

i. Prestar esclarecimentos; -----------------------------------------------------------  

ii. Análise e decisão sobre pedidos de classificação de documentos da 

proposta; -------------------------------------------------------------------------------  

iii. Análise dos erros e omissões e submissão dos mesmos à aprovação 

do órgão competente para a decisão de contratar;  ------------------------  

iv. Prorrogação do prazo fixado para a entrega das propostas; ------------  

v. Audiência prévia escrita dos concorrentes referente ao projeto de 

decisão e à respetiva lista ordenada dos mesmos para efeitos de 

adjudicação.  --------------------------------------------------------------------------  

15. Aprovar a delegação das seguintes competências no Presidente da 

Câmara Municipal, ao abrigo do disposto pelo artigo 109.º do CCP e 

com vista ao cumprimento dos prazos procedimentais legalmente 

previstos:  -----------------------------------------------------------------------------------  

i. Prestar esclarecimentos;  -----------------------------------------------------------  

ii. Aceitar erros e omissões e retificações que não impliquem a alteração 

do preço base do procedimento.  -------------------------------------------------  

16. Aprovar o modelo de anúncio do concurso e a autorizar a publicação 

eletrónica do mesmo no sítio do Diário da República;  -------------------------  

17. Aprovar a designação da Arq.ª Madalena Neves, Chefe da Divisão de 

Zonas Verdes e Floresta, na qualidade de gestora do contrato, nos 

termos e para os efeitos do disposto pelo artigo 290.º-A do CCP. (…)” ---  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO VINTE E TRÊS -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 678/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE - PRESIDENTE PARA APROVAR: - A 

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 31.07.2019 (PROPOSTA 

Nº 445/2019);- A ACEITAÇÃO, A TÍTULO DE INVENTÁRIO E SEM 

CONTRAPARTIDAS, DE DOAÇÃO DE OBJETOS PELA PLURAL 

ENTERTAINMENT, S.A  ----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Em 31 de julho de 2019, na sua 43.ª Reunião Ordinária, a Câmara Municipal 

de Loures aprovou a Proposta n.º 445/2019, referente à aceitação da 

doação ao Município de Loures, por parte da empresa Plural Entertainment, 

S.A., de 2 (dois) monóculos omegon alpheon + visão noturna 5x40 IR, com o 

valor unitário de referência de 275,00 € (duzentos e setenta e cinco euros), 

IVA incluído; --------------------------------------------------------------------------------------  

B. A empresa Plural Entertainment, S.A. aquando da aquisição do equipamento 

a doar ao Município foi informada pelo respetivo fornecedor que o 

equipamento descrito havia sido descontinuado; --------------------------------------  

C. A empresa Plural Entertainment, S.A., no âmbito da estreita colaboração 

com o Município de Loures, mantém a intenção de doar os monóculos com 

visão noturna (monóculos omegon visão noturna 5X40), com as mesmas 

caraterísticas do equipamento anteriormente mencionado e avaliados 

unitariamente em 225,00€ (duzentos e vinte e cinco euros); -----------------------  

D. O Serviço de Polícia Municipal, mantém, igualmente, o interesse no 

equipamento em questão já que, o mesmo constitui uma importante 

ferramenta na fiscalização/vigilância operada por este serviço, 

designadamente no âmbito das deposições ilegais de resíduos no concelho, 

já que este tipo de conduta ilícita é, predominantemente praticado durante o 

período noturno; --------------------------------------------------------------------------------  

E. A referida doação é concedida sem contrapartidas, nos termos do artigo 61.º 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais; -------------------------------------------------------  

F. Nos termos do número 1, do artigo 169.º do Código de Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
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os atos administrativos podem ser objeto de revogação administrativa por 

iniciativa dos órgãos competentes e que a revogação do ato deve revestir a 

forma legalmente prescrita para o ato revogado (n.º 1 do artigo 170.º do 

CPA); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

G. De acordo com a alínea j) 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 a aceitação de doações é 

da competência da Câmara Municipal; ---------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto no número 

1, do artigo 169.º do Código de Procedimento Administrativo, na redação em 

vigor e da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro: -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. Revogar a deliberação da Câmara Municipal de Loures, que incidiu sobre a 

Proposta de Deliberação n.º 445/2019, tomada na sua 43.ª Reunião 

Ordinária, realizada em 31 de julho de 2019, de aceitação de 2 (dois) 

monóculos omegon alpheon + visão noturna 5x40 IR, avaliados 

unitariamente em 275,00€ (duzentos e setenta e cinco euros), perfazendo 

um total de 550,00€ (quinhentos e cinquenta euros); --------------------------------  

2. Aceitar, a título de inventário e sem contrapartidas, a doação proposta pela 

Plural Entertainment, S.A., de 2 (dois) monóculos omegon visão noturna 

5x40 IR, a que se atribui um valor total 450,00€ (quatrocentos e cinquenta 

euros).(…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 679/2019- 

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

TRABALHOS A MAIS; - A DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS NO 

PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAÇÃO DA MINUTA ADICIONAL 

DO CONTRATO; - REFERENTE À EMPREITADA DE "REGULARIZAÇÃO 

FLUVIAL E CONTROLO DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO" – 

(PROCº 1643-/DOM) ------------------------------------------------------------------------------  
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“Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------  

A. A empreitada de “Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do 

Prior Velho” foi aprovada pela Câmara Municipal de Loures na sua 16.ª 

Reunião Extraordinária de 16 de março de 2017 e que foi objeto de publicação 

no Diário da República, 2.ª série nº 60, de 24 de Março de 2017 – Anúncio do 

procedimento nº 2392/2017 e no Jornal Oficial da União Europeia JO/S S61, de 

28 de Março de 2017, com o número de anúncio 2017/S 061-113405, 

desenvolvido sob o número de processo 1643/DOM;   ----------------------------------  

B.  O contrato data de 19.06.2018 com o nº 205/2018, tendo sido visado pelo 

Tribunal de Contas a 14.01.2019;  ------------------------------------------------------------  

C. O projeto foi instruído conforme determinado na Portaria 701-H/2008, e 

incluía um estudo geológico e geotécnico realizado com base numa rigorosa 

malha de sondagens. O projeto previa ainda que em fase de obra fossem 

realizadas 2 sondagens complementares.  -------------------------------------------------  

D. O cenário geológico e geotécnico encontrado no local verificou-se ser 

distinto do previsto inicialmente, pretendendo-se que sejam realizadas 10 

sondagens adicionais de maneira a estudar de forma mais aprofundada os 

extratos geológicos em todo o desenvolvimento da estrutura do caneiro, para 

que seja possível adequar as soluções de projeto à realidade geotécnica do 

local, em caso de haver essa necessidade;  -----------------------------------------------  

E. A necessidade de execução de trabalhos extracontratuais decorre dos 

resultados inesperados das sondagens efetuadas, o que torna os trabalhos em 

causa decorrentes de circunstâncias imprevistas, conforme descrito na 

Informação 647/DIREP/MR/TG, com o registo webdoc E/119855/2019, em 

anexo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

F. O preço atribuído aos presentes trabalhos a mais (MOC1), no valor de € 

18.945,00, corresponde a 0,21% do valor contrato inicial, não ultrapassando os 

limites legais definidos no Código dos Contratos Públicos de 40%.  ----------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º, 

artigo 370º, artigo 98º e 109º, todos do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro 

(CCP), na sua versão conferida pelo Decreto-lei nº 149/2012, de 12 de julho, 

em vigor à data de aprovação das peças do procedimento, da alínea f) do nº 1 

do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e, bem assim, da alínea b) 

do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho:  -----------------------  
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1. Aprovar os trabalhos a mais na empreitada “Regularização Fluvial e Controlo 

de Cheias da Ribeira do Prior Velho”, no valor de € 18.945,00 (dezoito mil e 

novecentos e quarenta e cinco euros), sem IVA, e a sua respetiva ordem de 

execução, para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 371º do CCP;  ---------------  

2. Delegar no Presidente da Câmara a competência para a aprovação da 

minuta do contrato adicional, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 

109º e 98º, ambos do CCP. (…)” --------------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, aquando da 

primeira votação deste projeto em que votámos favoravelmente, e hoje iremos 

ter o mesmo sentido de voto, alertámos para um conjunto de preocupações 

tanto a nível técnico, como a nível da mitigação dos problemas que esta obra 

pode estar a causar.  ------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às questões de nível técnico, são demais evidentes que o 

projeto apresentado não está, pelo menos o inicial, de acordo com as 

necessidades da obra. Assim, a questão que deixamos é até onde é que esta 

situação poderá chegar. Neste momento ainda são pequenas partes da obra, 

não a sua grandeza completa, mas estamos a verificar um conjunto de 

problemas, porque já é a segunda ou terceira vez que são presentes à 

Câmara, que com certeza se vão avolumar.  -----------------------------------------------  

Na altura as nossas preocupações foram desvalorizadas, não pelo senhor 

Presidente, o que nos deixa hoje um pouco perplexos, porque faziam sentido. 

Consideramos que é uma obra muito importante e, por isso, vamos continuar a 

apoiá-la de uma forma veemente e concreta, quer em relação à votação, quer à 

própria obra. -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO 

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

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

PONTO VINTE E CINCO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 680/2019- 

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



 

                                                                                                                                            

61/87 

 

 

                                                                                                                                      51ª Reunião Ordinária - 2019-12-04 

TRABALHOS A MAIS; - A DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS NO 

PRESIDENTE DA CÂMARA PARA ADJUDICAÇÃO DOS TRABALHOS A 

MAIS E PARA APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO; - REFERENTE À 

EMPREITADA DE "CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL, RESTAURO E 

PROTEÇÃO DE ELEMENTOS ARQUITETÓNICOS DO PALÁCIO 

VALFLORES - 1ª FASE" (PROCº 1305-D/DOM) ------------------------------------------  

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

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

A .O adjudicatário  STAP/AOF – PALÁCIO VALFLORES apresentou a sua 

proposta para execução de trabalhos extracontratuais no âmbito da 

empreitada Palácio de Valflores – Consolidação Estrutural, Restauro e 

Proteção de Elementos Arquitetónicos – 1.ª Fase da Obra, em Santa Iria da 

Azóia, na sequência da necessidade de executar (i) trabalhos de 

reconstrução dos muretes do poço, (ii) trabalhos de consolidação de paredes 

de alvenaria, (iii) trabalhos de picagem de rebocos de base cimentícia, (iv) 

trabalhos de demolição e consolidação a realizar no piso intermédio, (v) 

trabalhos de remoção de enchimento sobre pavimento das abóbadas, (vi) 

consolidação e reabilitação das paredes da cozinha (a nascente, a norte e a 

poente) - Nota Técnica 4; --------------------------------------------------------------------  

B. O expresso no conteúdo da informação n.º 849/DEC/FS, de 2019.11.26 e 

Anexos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

C. O preço atribuído aos presentes trabalhos a mais, corresponde a 11,39 % do 

contrato inicial, não ultrapassando os limites legais definidos no Código dos 

Contratos Públicos (CCP), incluindo os anteriores contidos na MOC1 e 

MOC2, os quais correspondem a 7,12% e 21,49%, respetivamente. ------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º e 

artigo 370º e 371º, todos do D.L. 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na sua 10.ª 

versão conferida pela 7.ª alteração produzida pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, 

de 02/10, em vigor à data de aprovação das peças do procedimento, e da 

alínea f) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e da 

alínea b) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho: -----------  

1. A aprovação dos trabalhos a mais e a sua respetiva ordem de execução, 

no valor de 37.305,32€ (trinta e sete mil, trezentos e cinco euros e trinta e 
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dois cêntimos), ao abrigo do disposto no nº 1, alínea a) e b) do artigo 370.º 

do CCP.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. A notificação do empreiteiro STAP/AOF – PALÁCIO VALFLORES da 

ordem de execução dos trabalhos a mais, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 1 do artigo 371.º do CCP. ---------------------------------------------  

3. 3.A delegação no Presidente da Câmara da competência para a 

adjudicação dos trabalhos a mais (MOC3), nas condições de valor e prazo 

que se venham a apurar a final, até ao valor máximo permitido pela 

aplicação do disposto no artigo 370º do CCP e, bem assim, a competência 

para a aprovação da minuta do contrato, ao abrigo das disposições 

conjugadas dos artigos 109º, 98º, 372º, 373º, 374º e 375º, todos do CCP. 

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, este é, 

também, um projeto muito importante para o concelho e com o qual 

concordamos. No entanto, hoje atingimos, com esta proposta, o máximo 

permitido legalmente que são os quarenta por cento de trabalhos a mais. 

Perspetivamos que não vamos parar por aqui, e por isso questiono qual é o 

passo a seguir. Se é um novo procedimento concursal, se a empresa está 

disponível para trabalhar sem que se faça a devida atualização financeira, ou 

se existe outra forma de resolver esta situação. Estamos no limite que são os 

quarenta por cento, que atingiremos hoje se esta proposta for aprovada.  --------  

Senhor Presidente, deixo ainda a nota de que nos parece que este processo 

podia ter sido elaborado com mais qualidade. Não ponho em causa a qualidade 

do processo, a forma como foram calculados os valores da intervenção e as 

obras necessárias, mas o Município poderia ter feito, provavelmente pelos 

próprios meios, a limpeza prévia do espaço. Hoje, com as sondagens feitas 

verificamos que vão sendo acrescentadas mais questões para resolver, porque 

não foi feito esse trabalho prévio por parte do Município, estamos a aumentar 

os custos e prevemos que aumentem muito mais. ---------------------------------------  

Deixo esta nota para futuros processos com esta dimensão, para que o 

Município tenha mais proatividade em relação aos problemas concretos no 
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terreno, para depois apresentar os projetos de forma realista e não estarmos, 

posteriormente, a aprovar trabalhos a mais que nos levam a custos superiores 

aos que estavam programados.  ---------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o projeto para esta 

obra é de grande complexidade. Trata-se de intervir num edifício quinhentista 

com algumas salas com as paredes e teto abatidos, não se sabia exatamente o 

que se ia encontrar, e que foi sujeito a um procedimento elaborado por uma 

das entidades mais capacitadas para intervir neste tipo de monumentos. O que 

não podemos garantir, nem essa entidade, nem ninguém, é que numa obra 

com estas características não surjam pequenos, médios e grandes imprevistos. 

Não há nenhuma forma de o fazer. Mal seria que o Município tivesse alguma 

intervenção prévia num monumento, porque até a limpeza tem requisitos nesta 

intervenção, sem que estejam garantidas as condições de especialização 

técnica para fazer essa intervenção.  ---------------------------------------------------------  

Percebo que ninguém goste de aprovar trabalhos a mais, porque em princípio 

os projetos não devem correr dessa forma. Mas numa obra com esta 

complexidade, e com este grau de imprevisto, é difícil termos uma posição de 

censura em relação à ocorrência deste tipo de situações.  -----------------------------    

Os nossos serviços fizeram o máximo que puderam, têm feito um 

acompanhamento próximo da obra, para além da empresa de fiscalização, e 

direi mesmo que a obra está a correr bem.  ------------------------------------------------  

Entretanto, em relação a procedimentos, já foi aprovada em reunião de Câmara 

o procedimento concursal para as próximas fases.  --------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Para além de tudo o que o senhor 

Presidente já explicou, e muito bem, quero apenas referir que neste caso 

também há trabalhos a menos. Faz parte da complexidade desta obra e, entre 

os trabalhos a mais e os trabalhos a menos, trabalhamos para conseguir a 

melhor obra possível, com a atenção que os nossos técnicos, os projetistas, o 

empreiteiro e a fiscalização dedicam à obra.  ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente a palavra 

censura foi utilizada pelo senhor e não por mim, nem me passaria nunca pela 

cabeça, nem a mim nem a ninguém desta bancada, censurar o trabalho de 
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algum técnico, e referi claramente que não está em causa a qualidade do 

projeto. O que está em causa é que, com tantos trabalhos a mais e mesmo 

com os trabalhos a menos, estamos no limite.  --------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não quis por essa 

expressão na sua boca porque, de facto, não a utilizou.  -------------------------------  

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

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO VINTE E SEIS -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 681/2019- 

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

ALTERAÇÃO AO POLIGONO AUGI; - O PROJETO DE RECONVERSÃO, NA 

MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO E RESPETIVAS 

CONDIÇÕES; - AS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE 

INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS (PROCº. Nº. 66.836/URB - AUGI DA 

QUINTA DA BOLA / TOJALINHO) ------------------------------------------------------------  

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

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

A. A formalização do procedimento de licenciamento da operação de 

loteamento da AUGI-QUINTA DA BOLA/TOJALINHO, 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 06.07.2016, admitindo pela 1ª vez a sua reconversão; --------------  

D. O melhor conhecimento da realidade local, de ajustamento de escalas e da 

melhor delimitação técnica da AUGI; -----------------------------------------------------  

E. A ausência de qualquer reclamação ou sugestão no âmbito da consulta 

pública realizada; -------------------------------------------------------------------------------  
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F. O referido na informação designada por nº26/EMAUGI/ML/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(s).º 1º e 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 designada por 

nº26/EMAUGI/ML/RMH/2019 e nº31/EMAUGI/RMH/2019, ainda da informação 

do Chefe de Equipa: -------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar uma alteração ao polígono da AUGI; ------------------------------------------  

2. Aprovar o projeto de reconversão, na modalidade de operação de 

loteamento e respetivas condições; -------------------------------------------------------   

3. Aprovar as condições de apresentação dos projetos de infraestruturas 

urbanísticas; (…)” -------------------------------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, nesta proposta 

quero valorizar o trabalho em muito pouco tempo depois da revisão ao Plano 

Diretor Municipal, que veio possibilitar a legalização desta área urbana de 

génese ilegal. Não se trata de uma área urbana de génese ilegal de grandes 

dimensões, são vinte lotes e vinte e três fogos, mas quero registar a 

possibilidade que vinte e três famílias têm, com este processo, de legalizar a 

sua habitação.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Quero dar os parabéns à equipa técnica, à equipa multidisciplinar que 

trabalhou com a equipa técnica, e à comissão do bairro que trabalharam em 

tempo record para conseguir legalizar estas habitações e o projeto de 

reconversão.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  
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PONTO VINTE E SETE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 682/2019- 

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. 64.080/LA/E/N – NOVOS 

SENIORES – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL) --------------  

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

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

A. O teor da informação do Chefe de Divisão, e o despacho do Diretor de 

Departamento, a fls. 681; ---------------------------------------------------------------------  

B. Que os estatutos da titular do processo - Novos Seniores - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL, a fls. 638 a 641, atestam que a mesma se 

equipara a uma IPSS; -------------------------------------------------------------------------  

C. Que as taxas em questão reportam à 2ª prorrogação do prazo de execução 

de obras nas suas instalações – lar de idosos, ao abrigo do alvará de licença 

nº 205/2018, de 05-11-2018, com prazo de 8 meses, prorrogado por mais 4 

meses, terminado a 17-11-2019;  ----------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do nº1 do artigo 5º, do 

Regulamento de Taxas do Município de Loures, relativamente ao processo nº 

64.080/LA/E/N, em nome de Novos Seniores – Cooperativa de Solidariedade 

Social, CRL, que reporta à prorrogação do prazo de execução de obra nas 

suas instalações – lar de idosos, sitas na Rua dos Arneiros, nºs. 15, 15ª e 15B, 

em Santo Antão do Tojal, na União de freguesias de Santo Antão e São Julião 

do Tojal, 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 7.288,00€ (sete mil duzentos e oitenta e oito euros). (…)” -  

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO VINTE E OITO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 683/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: 
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O INICÍO DO PROCEDIMENTO; - A FUNDAMENTAÇÃO DO PREÇO BASE; - 

A FIXAÇÃO DO PREÇO ANORMALMENTE BAIXO; - A DECISÃO DE 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 DO PROCEDIMENTO; - A DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA E NO JURI; - A 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE AUTORIZADO PARA ASSINATURA 

DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA ELETRÓNICA; - A DESIGNAÇÃO DO 

GESTOR DO CONTRATO; - RELATIVAMENTE À EMPREITADA DE 

REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS EDIFICIOS SITUADOS NA RUA 

GONÇALO MENDES DA MAIA N.º 1,3,5 E 9 E RUA MARTIM MONIZ Nº 2, 3 E 

4, SÃO SEBASTIÃO DE GUERREIROS, LOURES (PROC.º DH/D/6/2019) ------  

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

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

A. Os edifícios de habitação municipal situados na Rua Gonçalo Mendes da 

Maia n.º1, 3, 5 e 9 e Rua Martim Moniz n.º2, 3 e 4, em S. Sebastião de 

Guerreiros apresentam um elevado estado de degradação que 

compromete a utilização digna por parte dos moradores; -------------------------  

Que é pretensão da Câmara Municipal de Loures garantir as devidas 

condições de habitabilidade dos fogos de habitação que possui. ---------------  

B. Este objetivo está inscrito no Plano Plurianual de Investimento e foi 

preparado o procedimento para lançamento da “EMPREITADA DE REPARAÇÃO 

E BENEFICIAÇÃO DOS EDIFÍCIOS SITUADOS NA RUA GONÇALO MENDES DA MAIA N.º1, 

3, 5 E 9 E RUA MARTIM MONIZ N.º2, 3 E 4, S. SEBASTIÃO DE GUERREIROS, LOURES”; 

C. Este procedimento encontra-se em condições para ser tomada a decisão 

de contratar, sendo o valor económico estimado do contrato de 440.800,00 

(quatrocentos e quarenta mil e oitocentos Euro) não incluindo o imposto 

sobre o valor acrescentado; ---------------------------------------------------------------  

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; -------------------------------------------------------  
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E. Foi verificado nesta data, que a despesa do Município de Loures está 

prevista na rubrica 07.02/07.01.02.03 e ação 2019/I/23, cabimento 

4415/2019. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, 

artigo 38.º, n.º 2 do artigo 40.º, do n.º 4 do artigo 47.º, da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 16.º e da alínea b) do artigo 19.º, todos do DL n.º18/2008, de 29 de 

janeiro (CCP), e bem assim, da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do DL n.º197/99, 

de 8 de junho: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. A aprovação da abertura do procedimento por Concurso Público, nos 

termos da alínea b) do artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 440.800,00 € 

(quatrocentos e quarenta mil e oitocentos Euro) sem IVA, com um prazo 

máximo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias seguidos; -----------  

2. Aprovação da fundamentação do valor base, que corresponde ao valor 

total calculado na estimativa orçamental da empreitada; --------------------------  

3. Aprovação de preço anormalmente baixo quando for 15% ou mais, inferior 

á médias das propostas a admitir, considerando-se que o preço inferior 

produzirá decréscimo da qualidade dos trabalhos tendo em consideração 

os preços médios praticados no mercado; ---------------------------------------------  

4. A aprovação da decisão de não contratação por lotes, nos termos da alínea 

a) do n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, uma vez que a empreitada apresenta 

um preço base inferior a 500.000,00 €; -------------------------------------------------  

5. A aprovação da caução a prestar pelo empreiteiro no valor de 5% do valor 

da adjudicação; --------------------------------------------------------------------------------  

6. A aprovação do Programa de Concurso e os seguintes critérios de seleção 

da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de melhore 

relação qualidade-preço, conforme fatores e subfactores previstos no ponto 

18 do Programa; ------------------------------------------------------------------------------  

A) PP – Preço da Proposta 50% 

B) VT – Valia Técnica 50% 

7. A aprovação do seguinte critério de desempate:-------------------------------------  

Em caso de empate entre duas ou mais propostas válidas, utilizar-se-ão os 

critérios abaixo listados por grau de importância decrescente: ------------------  

• Pontuação da Valia Técnica; --------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

69/87 

 

 

                                                                                                                                      51ª Reunião Ordinária - 2019-12-04 

• Pontuação da Memória Descritiva e Justificativa; -----------------------  

• Pontuação do Plano de Trabalhos; ------------------------------------------  

• Pontuação do Plano de Mão de obra; --------------------------------------  

• Pontuação do Plano de Equipamentos. ------------------------------------  

Estes critérios serão aplicados sucessivamente até que sejam eliminados 

todos os empates existentes. --------------------------------------------------------------  

Em caso de subsistência do empate após aplicação destes critérios, a 

resolução do mesmo será realizada por via de um sorteio, a realizar 

através de ato público, com prévia comunicação aos concorrentes, 

relativamente ao locar e hora. -------------------------------------------------------------  

8. Aprovação do Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------  

9. Aprovação do Anúncio do Concurso Público; -----------------------------------------  

10. A aprovação da seguinte constituição e composição do júri: ---------------------  

• Eng.ª Lucília Reis, presidente; --------------------------------------------------  

• Eng.º António Bracons Carneiro, 1.º vogal efetivo; -----------------------  

• Eng.º João Lourenço, 2.º vogal efetivo; --------------------------------------  

• Arqt.ª Catarina Almeida, 1.º vogal suplente; --------------------------------  

• Eng.º Orlando Bonfim, 2.º vogal suplente. ----------------------------------  

11. A delegação de competências no júri nos termos do disposto no artigo 

109.º do CCP, com exceção das previstas no n.º 2 do artigo 69.º do CCP, 

designadamente para: -----------------------------------------------------------------------  

a) Prestar esclarecimentos; ------------------------------------------------------------  

b) Pronúncia sobre pedidos de classificação de documentos e pedidos 

de prorrogação de prazos; ----------------------------------------------------------  

c) A 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 a alteração do valor base 

do procedimento. ----------------------------------------------------------------------  

12. A delegação das seguintes competências no Presidente, ao abrigo do 

disposto no artigo 109.º do CCP, com vista ao cumprimento dos prazos 

procedimentais previstos na Lei: ---------------------------------------------------------  

a. Prestação de esclarecimentos; -----------------------------------------------  

b. Aceitação de erros e omissões que não impliquem a alteração do 

valor base do procedimento. --------------------------------------------------  
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13. A autorização para a publicação eletrónica do anúncio do concurso no sítio 

do Diário da República. ---------------------------------------------------------------------  

14. Designação dos seguintes funcionários, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1, 2 

e 7 do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, como representantes 

autorizados para assinar eletronicamente os documentos da 

responsabilidade da entidade adjudicante na plataforma eletrónica Vortal: 

João Pedro Florindo Lourenço, Técnico Superior; -----------------------------------  

15. 15.A designação do gestor do contrato, a fl. 222 (Proc. DH/D/6/2019 – 

07.02.D.33), nos termos do artigo 290.º-A do CCP: João Pedro Florindo 

Lourenço, Técnico Superior na Divisão de Habitação; (…)” ----------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta era uma 

das obras que estava incluída na proposta de empréstimo que foi rejeitada na 

última reunião. Entendemos que devíamos, neste caso, avançar desde já, 

porque o orçamento de dois mil e dezanove já tinha verba para permitir 

cabimentar o lançamento do procedimento. Procuraremos depois, com uma 

alteração ao orçamento em dois mil e vinte, completar o que estiver em falta, 

porque nos parece ser uma situação da maior urgência que não queríamos 

adiar mais tempo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Esta proposta vem no 

seguimento do trabalho que temos desenvolvido nos bairros municipais, 

nomeadamente, na Quinta da Fonte, nas Sapateiras e algumas outras obras de 

menor dimensão. Vamos agora intervir no bairro de São Sebastião de 

Guerreiros, e aquilo que está previsto é semelhante ao que temos feito em 

outros locais. Ou seja, passa pela recuperação das fachadas, pela retirada das 

placas de fibrocimento que existem, e a reparação dos espaços interiores 

comuns.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Posteriormente iremos proceder aos arranjos dos interiores das habitações, os 

casos mais graves serão tratados nesta empreitada, e as outras situações 

serão analisadas caso a caso.  -----------------------------------------------------------------    
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O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, 

evidentemente não temos nada contra essa proposta, até pensamos que é 

tardia, e consideramos que é uma proposta muito importante para as pessoas 

que vivem nestes lotes.  --------------------------------------------------------------------------  

No entanto, penso que há uma questão que deve ser analisada pelo Município. 

Ou seja, nas últimas reuniões, não só hoje, têm sido apresentadas várias 

propostas de não adjudicação de vários procedimentos, devido ao valor base 

ser relativamente baixo, apesar das novas propostas apresentarem valores 

superiores, e já hoje votámos um processo que foi aumentado cerca de vinte e 

cinco por cento, relativamente ao Infantado. Portanto, percebemos que existe 

uma nova forma de cálculo para este tipo de procedimento.  --------------------------  

No entanto, quanto a este procedimento, penso que o preço é anormalmente 

baixo. Com isto quero dizer que, do nosso ponto de vista, a probabilidade com 

esta dimensão de obras, com este conjunto de edifícios que são abrangidos, 

com os problemas que podem aparecer por os edifícios já terem uns trinta 

anos, é uma verba muito curta para o procedimento que se está a por a 

concurso.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Vamos votar favoravelmente e gostávamos que o procedimento tivesse 

concorrentes, mas antevemos que não irão aparecer concorrentes para este 

concurso. Se houver concorrentes, serão apresentados muitos trabalhos a 

mais.  --------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

VINTE E NOVE -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 684/2019- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS, NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - ACOMPANHAMENTO DO 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES  -------------------------------------------------  

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

“Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------  
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A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, apoiam o acompanhamento 

às refeições; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. É necessário suportar as despesas efetuadas com o apoio ao 

acompanhamento às refeições dos alunos do 1.º ciclo, no decorrer do 1.º 

período (meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019) e 

acertos referentes ao ano letivo de 2018/2019; ----------------------------------------  

C. As entidades parceiras e os valores das verbas a transferir encontram-se 

descritas na Informação n.º 846/DE-DASE/LM, datada de 13 de novembro 

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 846/DE-DASE/LM, de 13 de novembro. (…)” ----------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO TRINTA -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 685/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS, NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES  -------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, asseguram o fornecimento 

de refeições aos alunos/crianças que frequentam as escolas e jardins de 

infância; -------------------------------------------------------------------------------------------  

B. É necessário suportar as despesas efetuadas com o fornecimento de 

refeições no ano letivo 2019/2020; --------------------------------------------------------  
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C. As entidades parceiras, os valores das verbas a transferir e plano de 

pagamentos encontram-se descritas na Informação n.º 850/DE-DASE/CG, 

datada de 25 de novembro de 2019, que se encontra em anexo e 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 850/DE-DASE/CG, de 25 de novembro. (…)” ---------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO TRINTA E UM -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 686/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS, NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - PROLONGAMENTO DE 

HORÁRIO ----------------------- --------------------------------------------------------------------   

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

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

A. Cabe ao Município o desenvolvimento do Serviço de Apoio à Família que, 

em colaboração com diversas entidades, realiza as atividades de animação 

e apoio à família/prolongamento de horário nos jardins-de-infância de alguns 

equipamentos escolares do Concelho de Loures; -------------------------------------  

B. Os Agrupamentos de Escolas e as entidades parceiras para os quais devem 

ser transferidas as verbas, para apetrechamento de material didático, cujos 

valores têm como referência as candidaturas às Atividades de Animação e 

de Apoio à Família, registadas na aplicação SIGA no mês de outubro de 

2019, encontram-se descritas na Informação n.º 844/DE-DASE/SI, datada de 

12 de novembro de 2019, que se encontra em anexo e faz parte integrante 

da presente proposta. -------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a transferência das verbas, aos Agrupamentos de Escolas e às 

entidades parceiras, nos moldes previstos na Informação n.º 844/DE-DASE/SI, 

de 12 de novembro. (…)” ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO TRINTA E DOIS -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 687/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL NO ÂMBITO DE ENCARGOS 

COM O TRANSPORTE ESCOLAR 2019/2020 --------------------------------------------  

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

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

A. Conforme disposto no artigo 33.º, n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, é competência do Município, assegurar, 

organizar e gerir os transportes escolares; ----------------------------------------------  

B. No ano letivo de 2017/2018, foi celebrado um protocolo de colaboração, no 

âmbito dos transportes escolares, entre o Município e a União de Freguesias 

de Santo Antão e São Julião do Tojal, com o objetivo de suportar as 

despesas de transporte dos alunos do ensino básico daquela área territorial 

que residiam a menos de 2500 m da paragem de autocarro, desde que 

morassem em locais não servidos por transportes públicos e cuja escola da 

área de residência se encontrasse a mais de 3000 m ou 4000 m, sem ou 

com refeitório escolar respetivamente; ---------------------------------------------------  

C. Os pressupostos que estiveram subjacentes à celebração do referido 

protocolo mantêm-se e o mesmo continua em vigor. ---------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea gg) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, bem 

como do n.º 3 da cláusula 3.ª do protocolo celebrado entre ambas as 
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entidades, aprovar a transferência de 10.500,00€ (dez mil e quinhentos euros) 

para a União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, destinada a 

suportar os encargos do transporte no ano letivo 2019/2020.(…)” -------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, este apoio 

diz respeito a trinta e cinco alunos, mas o ofício da Junta de Freguesia solicita 

para trinta e seis, há uma criança que não está a coberto deste financiamento. -  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: O protocolo assinado tem 

como limite trinta e cinco alunos, e refere que sendo superior a este número 

não será pago. É isto que consta do protocolo.  -------------------------------------------   

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

PONTO TRINTA E TRÊS -  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; ------------------------------------------------------------------  
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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, que se encontra em 

anexo e que faz parte integrante da presente proposta. (…)” ----------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as intervenções 

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Esta proposta manteve-se em 

Ordem do Dia na última reunião de Câmara, para que fossem prestados os 

esclarecimentos solicitados pelos senhores Vereadores.  ------------------------------  

Relativamente ao apoio que foi deliberado há um ano atrás, no valor de dez mil 

cento e quarenta euros, corresponde a um ano letivo. Acontece que o 

programa foi iniciado em maio do ano letivo anterior para angariar as crianças e 

preparar toda esta atividade, mas o valor de dez mil cento e quarenta euros 

corresponde ao ano letivo. Este ano o valor é de dez mil e quarenta euros, 

havendo uma pequena diminuição. -----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vereador, de facto não foi 

assim que decorreu a discussão no ano anterior. Portanto, quando discutimos o 

Protocolo base, que hoje temos em apreciação, aquilo que foi questionado por 

esta bancada é que estávamos em maio a definir dois anos letivos, estando um 

quase a terminar.  ----------------------------------------------------------------------------------  

A questão levantada por mim foi que estávamos a aprovar um protocolo para o 

ano letivo de dois mil e dezassete/dois mil e dezoito e dois mil e dezoito/dois 

mil e dezanove, no final do ano letivo de dois mil e dezassete/dois mil e 

dezoito. Aquilo que foi respondido é que seria para dois anos letivos, e que 
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existiam trabalhos que já tinham sido começados. Efetivamente, a proposta 

apresentada a esta Câmara foi relativamente a dois anos letivos, para o ano 

letivo de dois mil e dezassete/dois mil e dezoito e dois mil e dezoito/dois mil e 

dezanove. Foi assim que foi apresentada a proposta, e a explicação que foi 

dada nesta Câmara foi diferente da explicação que está a ser dada, agora, pelo 

senhor Vereador. -----------------------------------------------------------------------------------  

Compreendemos que no iniciar do protocolo e no iniciar da atividade, o custo 

de investimento é superior àquele que existe à posteriori para a manutenção do 

mesmo. A não ser que todos os equipamentos que foram elencados na 

primeira fase, na primeira proposta que foi apresentada a reunião de Câmara 

pela preponente, a Associação da Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, 

onde constavam determinados itens que eram de investimento, das duas uma, 

ou se estragaram todos e têm de ser comprados novos, ou então o valor não 

pode ser exatamente o mesmo para a mesma prestação, porque os 

investimentos estão feitos. -----------------------------------------------------------------------  

No que respeita ao valor, não consigo aferir pelo relatório, e penso que não 

está mal elaborado, mas peço alguma atenção para o objeto daquilo que 

contratualizamos com as entidades e as atividades que são desenvolvidas por 

elas e, depois, financiadas pelo Município. O Município financiou as aulas de 

Cante Alentejano, as deslocações para as atuações, os ensaiadores, mas 

dificilmente pelo que está descrito no Protocolo, seria possível, pelo objeto do 

Protocolo assinado, uma visita, por exemplo, ao “Bounce”. Penso que até faz 

sentido essa visita, não sei é se entra no objeto do Protocolo que assinámos, 

porque foi financiada pelas verbas que o Município transferiu.  -----------------------  

Penso que há duas situações que devem ser esclarecidas e, se calhar, o 

melhor era analisar todas as intervenções que foram tidas aquando da 

aprovação do primeiro Protocolo, porque foi frisado por esta bancada que 

estávamos a assumir um compromisso para dois anos letivos, sendo que um já 

estava a terminar. As questões colocadas foram exatamente estas, e já 

estavam a decorrer trabalhos que, naturalmente, teriam de ser pagos, para 

além de validarmos, também, a parte dos investimentos. Ou seja, se os 

investimentos estão feitos, não faz sentido que o valor a atribuir seja 

praticamente o mesmo. Isto é, grosso modo, estamos a duplicar o apoio.  --------  
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O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, não estive 

presente aquando da discussão do Protocolo, mas de acordo com a 

documentação existente para fazer o rastreio daquilo que se passou, parece-

me que aquilo que se passou não foi exatamente, com todo o respeito pelo 

senhor Vereador Gonçalo Caroço, aquilo que acabou de afirmar.  ------------------  

Tenho aqui a proposta de deliberação número duzentos e trinta e sete de dois 

mil e dezoito, que tinha o Protocolo apenso, em que refere, na alínea c) da 

cláusula segunda, que o que está em causa é transferir para o terceiro 

outorgante a verba de dez mil cento e quarenta euros, em duas tranches, 

inerentes às necessidades logísticas para as atividades de dois anos letivos. 

Portanto, acho que é inequívoco que aquilo que foi aprovado, na altura, foi a 

verba de dez mil cento e quarenta euros para dois anos letivos e que, neste 

momento, o que se está a propor são dez mil e quarenta euros para um ano 

letivo. Ou seja, há aqui uma duplicação de valores.  -------------------------------------  

Por outro lado, não posso deixar de registar que no relatório que nos foi 

entregue para o ano de dois mil e dezoito se pressupõe que a atividade 

corresponde ao ano letivo de dois mil e dezassete/dois mil e dezoito, e regista 

um total de despesa de cinco mil e oitenta e dois euros. O relatório para o ano 

de dois mil e dezanove, que se pressupõe que corresponderá à atividade do 

ano letivo de dois mil e dezoito/dois mil e dezanove, regista um total de 

despesa de cinco mil cento e dois euros.  ---------------------------------------------------  

Para esta bancada é da maior importância a preservação do património 

português, mas tem de haver algum rigor, porque como referiu uma ilustre 

Primeira Ministra não há dinheiro público, o que há é dinheiro tirado à mesa 

das famílias. Assim, temos alguma dificuldade em perceber como é que se 

espelha, neste relatório, a aquisição de um leitor de “DVD”. O que está em 

causa não é um subsídio ao abrigo do apoio do movimento associativo, mas 

sim um subsídio para a preservação do património cultural português, neste 

caso o Cante Alentejano, com atividades concretas. Portanto, parece-nos que 

não se enquadra aqui muito bem a aquisição de equipamento.  ---------------------  

No entanto, o que não conseguimos perceber mesmo, é que se justifiquem 

despesas de lanches, com grupos de alunos; até se percebia que se pagasse o 

lanche, mas o que percebemos pelas fotografias são grupos de doze crianças, 

para justificar o valor atribuído a lanches de três euros e cinquenta cêntimos, 

de seis euros e sessenta e oito cêntimos e de nove euros e setenta e nove 
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cêntimos. Parece-nos perfeitamente anacrónico, e não dignifica a bondade do 

apoio que se está a dar para a realização desta atividade. ----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, a primeira 

coisa que se me oferece dizer é que o ano letivo de dois mil e dezassete/dois 

mil e dezoito foi o primeiro em que esta atividade aconteceu, e agora estamos 

no segundo ano letivo em que esta atividade está a acontecer. Houve 

investimentos que me parece que fazem todo o sentido para esta atividade, e 

não percebo, sequer, algumas questões que estão aqui a ser colocadas.  --------  

Se observarem o mapa que foi distribuído, este refere no início “Movimento 

Cante na Escola 2018” e “Movimento Cante na Escola 2019”, e não é ano letivo 

dois mil e dezassete/dois mil e dezoito e dois mil e dezoito/dois mil e dezanove. 

Não. É ano de dois mil e dezoito e ano de dois mil e dezanove.  ---------------------  

Aliás, também podem ver que as primeiras atividades acontecem no final do 

ano letivo anterior, porque o programa só teve, de facto, início no ano letivo de 

dois mil e dezoito/dois mil e dezanove. Embora se tenha iniciado a preparação 

antes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eu não tenho aqui as intervenções que foram tidas nessa reunião de Câmara, 

não duvido daquilo que os senhores Vereadores estão a colocar, mas aquilo 

que afirmo é que o valor de dez mil cento e quarenta euros foi o valor para um 

ano letivo, como demonstram estes números em que o primeiro gasto acontece 

no final do ano letivo de dois mil e dezoito, em doze de maio de dois mil e 

dezoito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Este ano o valor desce um pouco, esperamos ter mais alunos neste programa 

este ano, e o valor que a entidade nos diz que é necessário para este ano 

letivo é de dez mil e quarenta euros. E é isso que está protocolado. Cá 

estaremos para ver se a entidade gastou menos verbas que aquelas que 

recebeu, mas mais transparente que isto é impossível.  --------------------------------  

Quero vos dizer que, para mim, analisando este relatório, está claro que a 

entidade no seu primeiro ano desenvolveu as iniciativas e os procedimentos 

necessários para consolidar, mais à frente, esta atividade na escola. Não tenho 

dúvidas sobre isso.  -------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do ano letivo, está claro nas contas que é referente a um ano 

letivo e não a dois.  --------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Vereador, aquilo que para o 

senhor é claro, para mim é uma névoa e está muito pouco claro. Começa logo 

por ser muito pouco claro porque, na sua argumentação, a ser assim, então 

não faz sentido terem-nos disponibilizado este relatório da forma como o 

fizeram. Disponibilizavam o relatório por ano letivo. Era assim que devia ter 

sido apresentado, de forma a corresponder ao ano letivo de dois mil e 

dezoito/dois mil e dezanove, como o senhor está a afirmar, até para 

percebermos quais foram as atividades realizadas nesse ano letivo e quais 

foram os meios envolvidos.  ---------------------------------------------------------------------  

Para além dessa discussão, aquilo que o senhor acaba de dizer não 

corresponde ao que esta Câmara aprovou, ao abrigo da qual foi financiada esta 

atividade. É isto que está em causa senhor Vereador. Porque esta atividade é 

financiada ao abrigo de um protocolo celebrado em maio de dois mil e dezoito, 

em que diz claramente, e é pressuposto, que a atividade, de facto, já se iniciou 

no ano letivo que está a decorrer quando o protocolo é assinado. 

Inequivocamente, refere-se que é uma atividade que corresponde a dois anos 

letivos, dois mil e dezassete/dois mil e dezoito e dois mil e dezoito/dois mil e 

dezanove. Provavelmente é nesse sentido que o relatório nos é apresentado, 

com um mapa para dois mil e dezoito e outro para dois mil e dezanove. ----------  

Senhor Vereador, o protocolo não refere anos, mas sim anos letivos. O 

relatório, de facto, menciona anos, mas pressupõe-se que se é uma atividade 

executada ao abrigo deste protocolo, que estes mapas espelham aquilo que foi 

assinado. E, portanto, temos um mapa para o ano letivo de dois mil e 

dezassete/dois mil e dezoito, e outra para o ano letivo de dois mil e dezoito/dois 

mil e dezanove. Ou então o protocolo não foi cumprido e foi atribuída uma 

verba para uma atividade de um ano letivo que estava prevista ser para dois, e 

estamos a duplicar o valor que estava previsto para esta atividade. Há qualquer 

coisa que “não bate certo”. ----------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vereador Gonçalo Caroço, vai-

me desculpar, mas tenho de ser muito claro. Sei que o senhor Vereador nem 

tem a responsabilidade do início deste protocolo, não estava a exercer estas 

funções, mas convém esclarecermos o que é que aprovamos nesta casa. A 

proposta que aprovámos era relativa ao ano letivo de dois mil e dezassete/dois 

mil e dezoito e dois mil e dezoito/dois mil e dezanove, e aconselho-o a ler 
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aquilo que foi referido nessa reunião. Aquilo que aprovámos teve evidência? 

Sim ou não? -----------------------------------------------------------------------------------------  

Então, aquilo que fizemos foi subsidiar um ano letivo, única e exclusivamente, e 

alguma coisa deve ser feita com a proposta original, porque o que aprovámos 

foi um protocolo para dois anos letivos e não anos civis como vem referido no 

relatório.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, não somos nós que temos de dizer como é que a 

coletividade, ou associação, faz os relatórios. O senhor acha que o relatório 

está explicito, eu penso que é simplesmente um relatório, onde a justificação 

para algumas situações pode ser duvidosa, ou não aceite no âmbito deste 

projeto, porque deve haver algum cuidado na forma em como é justificado o 

valor que é gasto em determinada área. Aquilo que quero é que se esclareça, 

de uma vez por todas, o que estamos a aprovar, porque parece que aquilo que 

foi aprovado anteriormente é que estava errado, porque messa reunião 

também foi referido que o custo, por ano letivo, seria à volta de cinco mil euros, 

mas se são dez mil euros, que se assuma o custo que tem. --------------------------  

Senhor Vereador, tenho dúvidas em relação a algumas situações, mas também 

tenho dúvidas que seja necessário que a associação tenha de fazer, outra vez, 

este ano, investimentos na aquisição dos trajes e dos meios áudio visuais, para 

se chegar a este valor novamente.  -----------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E OS VOTOS CONTRA DA 

SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: A bancada do Partido Socialista 

absteve-se não por não concordar com a necessidade, com a atividade e com 

o teor da proposta apresentada à consideração desta Câmara, mas por 

considerar que a proposta original que levou a esta renovação não foi bem 
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explicita, nem bem expressa, e não foi aqui cabalmente explicada. Daí a nossa 

abstenção.  -------------------------------------------------------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Remeteu a sua Declaração de Voto 

para as intervenções que teve na discussão da proposta. -----------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E QUATRO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 688/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ACEITAÇÃO, A BENEFICIO DE INVENTÁRIO, DE DOAÇÃO DE ESPÓLIO 

DOCUMENTAL PARA O ACERVO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE LOURES  --  

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

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

A.  Os Municípios têm atribuições nos domínios do património e da cultura, nos 

termos estatuídos na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, incumbindo-lhes o 

conhecimento, estudo, proteção, valorização e divulgação do património 

cultural como preceituado no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Nos termos do artigo 24.º do Regulamento Municipal de Acesso e Utilização 

do Arquivo Municipal de Loures, o município de Loures desenvolve uma política 

ativa de valorização do seu património arquivístico, através da aquisição por 

compra, doação ou depósito de fundos arquivísticos de natureza diversa, 

provenientes de entidades públicas ou privadas, em qualquer tipo de suporte, 

com origem em entidades e/ou com interesse histórico-cultural para o 

Município;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Foi manifestada a intenção de doar por Ana Isabel Sousa Grosso, ao 

Município, com vista a sua incorporação no acervo documental do Arquivo 

Municipal de Loures, dos espólios documentais melhor identificado na 

informação técnica n.º 147/DGDA, de 13 de novembro de 2019,  respeitantes a 

João Raymundo Alves, jornalista, edito e político que desempenhou cargos de 

relevo no Concelho, como Administrador do Concelho de Loures, Presidente da 

Comissão Concelhia de Administração dos Bens Eclesiásticos na posse do 

Estado, Presidente da Comissão de Assistência e Beneficência da Freguesia 

de Bucelas e representante do Grémio dos Viticultores da Região de Bucelas;  -     
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D. A aceitação da proposta de doação permite, com efeito, valorizar e 

enriquecer o património arquivístico do Arquivo Municipal de Loures; --------------  

E. A Divisão de Gestão Documental e Arquivo prestou parecer favorável à 

incorporação daqueles espólios no Arquivo Municipal. ----------------------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 

33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 

aprovar a aceitação, a benefício de inventário, da doação dos espólios 

documentais descritos na informação n.º 147/DGDA, de 13 de novembro de 

2019, e melhor identificados no seu Anexo, que se destinam a incorporar o 

acervo documental do Arquivo Municipal de Loures, não se tornando viável a 

determinação do valor económico dos espólios doados, dada a natureza dos 

mesmos. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO  -----------   

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

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

PONTO TRINTA E CINCO -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 689/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ADMISSÃO DE 2 (DOIS) TRABALHADORES, PARA CONSTITUIÇÃO DE 

VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR 

UTILIZAÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA  ----------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª reuniões da 5.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 de dezembro de 

2018, respetivamente, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2019; -------------------------------------------------------------------  

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho nas 

categorias de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, na área 

de formação de Arquitetura; ---------------------------------------------------------------------  
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C. Em resultado do procedimento concursal comum de recrutamento para a 

carreira de Técnico Superior, na área de formação de Arquitetura, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, na sua 95.ª reunião ordinária, 

realizada em 25 de julho de 2017 e publicado em Diário da República, 2.ª série, 

n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, Aviso n.º 14629/2017, referência 5, foi 

constituída reserva de recrutamento interna, que atualmente tem 2 candidatos; 

D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento 

dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; ---------------------------------  

E. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 

pessoal para novos postos de trabalho; -----------------------------------------------------  

F. Existe relevante interesse público no recrutamento, face ao significativo 

acréscimo de trabalho verificado no Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística no último ano, nomeadamente no número de Licenciamentos e 

pretensões genéricas, bem como a necessidade de dar resposta a novos tipos 

de Licenciamentos decorrentes de atualização legislativa. -----------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a admissão de dois (2) trabalhadores para 

constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por utilização da 

reserva de recrutamento interna do procedimento concursal publicado em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, Aviso n.º 

14629/2017, referência 5, a afetar ao Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística. (…)” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRª. RITA LEÃO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -----------  
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III)  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------  

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Soares Resa, residente na Rua das 

Forças Armadas, nº. 17, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões 

referenciadas nos pontos seguintes:  ---------------------------------------------------------  

Referiu que a Câmara cometeu um erro crasso, ao colocar uma obra 

estruturante, a variante a Loures, no empréstimo que foi rejeitado na última 

reunião, uma vez que é uma obra muito importante para Loures;  -------------------  

Referiu, também, que a verba de cento e cinquenta mil euros inscrita para o 

orçamento participativo é muito baixa;  ------------------------------------------------------  

Mencionou que os projetos do Centro de Saúde de Santo Antão do Tojal e do 

pavilhão da Escola João Villaret, que constam no orçamento, não têm prazos 

de execução;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou qual o interesse público existente na execução do Plano de 

Pormenor do Prior Velho, uma vez que é um empreendimento que não faz falta 

àquela localidade;  ---------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às obras nas escolas da Freguesia de Loures, referiu que se 

estão a fazer pequenas obras que não solucionam os problemas existentes;  ---  

Referiu, também, que alguém que utilize cadeira para de rodas se deslocar à 

Junta de Freguesia de Loures para ser atendido, esse atendimento terá de ser 

feito no exterior, e que essa situação devia ser resolvida.  -----------------------------     

Mencionou, ainda, o facto de aumentarem os acidentes na cidade de Loures de 

ano para ano, que provavelmente estão relacionados com as obras que foram 

efetuadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- O senhor Presidente da Câmara referiu que o senhor munícipe não colocou 

questões relativamente à atividade municipal, apenas fez comentários a várias 

ações da Câmara Municipal, pelo que não havia motivos para prestar 

quaisquer esclarecimentos.  --------------------------------------------------------------------  

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

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

IV) - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO------------------------------------------------ 

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

- E-mail com o registo de entrada nº 124573 de 14.11.2019 da Loures Parque - 

Empresa Municipal de Estacionamento, EM, Unipessoal LDA, prestando 
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conhecimento do relatório de execução orçamental, referente ao 3º trimestre de 

2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ofício com registo 130462, de 2019.11.28, da Presidente do Conselho de 

Administração da Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. 

Unipessoal, LDA, prestando conhecimento do relatório de gestão - 3º trimestre 

de 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ofício com o registo de entrada E/124591/2019 do Grupo Parlamentar os 

Verdes; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e 

infrações conexas (PPRGCIC) - relatório sobre a execução do PPRGCIC, 

reportado ao ano de 2018;  ----------------------------------------------------------------------  

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

- E-mail com o registo de entrada nº 127254 de 27.11.2019 da ADAL - 

Associação de Defesa do Ambiente de Loures, prestando conhecimento da 

posição publica sobre a situação na frente ribeirinha do Tejo em Loures;  --------  

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

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

--- 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 n.º 662/2019 – 9ª Alteração ao Orçamento 2019 e 

Opões do Plano 2019-2022; --------------------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 677/2019 – CD - Empreitada de obras públicas 

do Parque Urbano do Infantado, em Loures (Procº. 34/DA). ---------------------------  
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 --- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 --- Eram dezassete horas e vinte 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, VINTE E 

NOVE, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO O VEREADOR, SR. 

PAULO RUI AMADO, POR NÃO TER ESTADO PRESENTE NA REUNIÃO. 

FOI DISPENSADA A SUA LEITURA UMA VEZ QUE A MESMA HAVIA SIDO 

DISTRIBUÍDA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, 

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 4.º DO DECRETO-LEI N.º 45 362, 

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1963. -------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

O Secretário,  

 

  


