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

-------------------------------------ATA DA 54ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2020-01-29, NO PALÁCIO 

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

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

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

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

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

vinte e quatro minutos, com a presença inicial do Senhor Vice-Presidente da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM -  Dada a circunstância dos Vereadores, senhores Gonçalo Filipe 

Vintém Caroço e António Manuel Lopes Marcelino, se encontrarem 

impossibilitados de comparecer à reunião, estiveram presentes, em sua 

substituição, os senhores Carlos César Cipriano Araújo e Paulo Rui Luís 

Amado, tendo a Câmara deliberado justificar as faltas dos senhores 

Vereadores à presente reunião. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

janeiro, vinte e sete, que registava um total de disponibilidades para o dia 

seguinte, no montante de trinta e três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, 

setecentos e cinquenta e quatro euro e oitenta e três cêntimos.----------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída, constavam os assuntos 

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

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

PONTO 1. ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

------------------DE LOURES, REALIZADA EM 2019.12.04 -------------------------------  

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

PONTO 2. PROPOSTA Nº 31/2020 - SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE  

------------------DA CÂMARA, PARA APROVAR A 2ª ALTERAÇÃO  

------------------PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2020 E OPÇÕES DO PLANO  

------------------2020-2023 --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 3.  PROPOSTA Nº 32/2020 - SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE  

------------------DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO DA DECISÃO  

------------------DE FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DO ADITAMENTO AO  

------------------CONTRATO DE “ENTREGA E RECEÇÃO DE RESÍDUOS  

------------------SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA VALORIZAÇÃO DE  

------------------TRATAMENTO E DESTINO FINAL” ----------------------------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA Nº 33/2020 - SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE  

------------------DA CÂMARA, PARA APROVAR A CONSOLIDAÇÃO  

------------------DEFINITIVA DA MOBILIDADE INTERCARREIRAS OU  

------------------INTERCATEGORIAS, NA CARREIRA/CATEGORIA ATUAL -------  

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

PONTO 5.  PROPOSTA Nº 34/2020 - SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE  

------------------DA CÂMARA, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO DE ACORDO  

------------------DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A  

------------------ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DE LOURES E A  

------------------TRANSFERÊNCIA DE VERBA ----------------------------------------------  

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

PONTO 6.  PROPOSTA Nº 35/2020 - SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE  

------------------DA CÂMARA, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO DA CLÁSULA  

------------------QUINTA DA ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE  

------------------SUPERFÍCIE SOBRE PROPRIEDADE MUNICIPAL SITA NO  

------------------BAIRRO PRIMAVERA, EM SANTA IRIA DE AZÓIA, UNIÃO DAS  
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------------------FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA  

------------------TALHA E BOBADELA ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 7.  PROPOSTA Nº 36/2020 - SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE  

------------------DA CÂMARA, PARA APROVAR A ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE  

------------------PRÉDIO URBANO SITO NA FREGUESIA DE FANHÕES -----------  

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

PONTO 8.  PROPOSTA Nº 37/2020 - SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE  

------------------DA CÂMARA, PARA APROVAR: - A DISPENSA DO DISPOSTO  

------------------DO Nº 1 DO ARTIGO 63º DA LEI DO ORÇAMENTO DO  

------------------ESTADO PARA 2019; - AS REGRAS DE ENTENDIMENTO  

------------------PARA A CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ENTIDADES  

------------------ADJUDICANTES; - O INÍCIO, TIPO, PEÇAS E MINUTA DO  

------------------ANÚNCIO DO PROCEDIMENTO; - A DESIGNAÇÃO DO JÚRI E  

------------------DO GESTOR CONTRATO; - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE  

------------------SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA HUMANA PARA O  

------------------MUNICÍPIO DE LOURES E OS SIMAR - SERVIÇOS  

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

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

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

PONTO 9.  PROPOSTA Nº 38/2020 - SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE  

------------------DA CÂMARA, PARA APROVAR A PROPOSTA A SUBMETER À  

------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL, VISANDO AUTORIZAR O  

------------------CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS  

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

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

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

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

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

PONTO 10. PROPOSTA Nº 39/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VICE- 

------------------PRESIDENTE, PARA APROVAR O APOIO FINANCEIRO NO  

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

------------------ASSOCIATIVISMO --------------------------------------------------------------  
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PONTO 11. PROPOSTA Nº 40/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VICE- 

------------------PRESIDENTE, PARA APROVAR O QUADRO NORMATIVO E O  

------------------CALENDÁRIO DE PROVAS DO 25º TROFÉU “LOURES ATLETA  

------------------JOVEM” -----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA Nº 41/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VICE- 

------------------PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO  

------------------PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, AOS  

------------------BOAVISTEIROS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E  

------------------RECREATIVA DO BAIRRO DA BOAVISTA ------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA Nº 42/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VICE- 

------------------PRESIDENTE, PARA APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO  

------------------PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, À  

------------------ASSOCIAÇÃO “COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA  

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

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

PONTO 14. PROPOSTA Nº 43/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR  

------------------TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - A RATIFICAÇÃO, BEM  

------------------COMO A APROVAÇÃO NO QUE RESPEITA A TRABALHOS  

------------------COMPLEMENTARES, RESPETIVA ORDEM DE EXECUÇÃO E  

------------------OS PARECERES DA FISCALIZAÇÃO, E, AINDA, OS  

------------------TRABALHOS A MENOS;  - APROVAR O DEFERIMENTO DO  

------------------PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E A  

------------------DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA DA  

------------------COMPETÊNCIA PARA A ADJUDICAÇÃO DOS TRABALHOS  

------------------COMPLEMENTARES; - REFERENTE À EMPREITADA  

------------------“EDIFÍCIO PARA SERVIÇOS MUNICIPAIS NA AVª DE  

------------------MOSCAVIDE, 65 - BALCÃO SIM”, EM MOSCAVIDE -----------------  

------------------(PROCº. Nº. 1305-D/DOM) ----------------------------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA Nº 44/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR  

------------------TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ABERTURA DO PERÍODO  

------------------DE DISCUSSÃO PÚBLICA RELATIVA À PROPOSTA DE  
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------------------DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO DA  

------------------MEALHADA/ENCOSTA DO CONVENTINHO ---------------------------  

------------------(PROCº. Nº. 1033/2015/DPRU) ----------------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA Nº 45/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR  

------------------TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO AO ALVARÁ  

------------------DE LICENÇA DE LOTEAMENTO Nº 02/2002 ---------------------------  

------------------(PROCº. Nº. 66.863_URB_L_L - JOSÉ GOMES PINHEIRO) -------  

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

PONTO 17. PROPOSTA Nº 46/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR  

------------------TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO AO ALVARÁ  

------------------DE LICENÇA DE LOTEAMENTO Nº 13/1999 ---------------------------  

------------------(PROCº. Nº. 63.688/LA/L/OR IMOCOMÉRCIO, SOCIEDADE  

------------------IMOBILIÁRIA, S.A.) -------------------------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA Nº 47/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR  

------------------GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR O APOIO FINANCEIRO  

------------------ÀS ENTIDADES ADERENTES AO CARNAVAL INFANTIL ----------  

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

PONTO 19. PROPOSTA Nº 48/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR  

------------------GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A ABERTURA DE  

------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE  

------------------RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA FUTURA OCUPAÇÃO  

------------------DE POSTO(S) DE TRABALHO DA CATEGORIA DE  

------------------ASSISTENTE OPERACIONAL, PARA CONSTITUIÇÃO DE  

------------------VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE  

------------------CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR  

------------------TEMPO INDETERMINADO ---------------------------------------------------  

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

PONTO 20. PROPOSTA Nº 49/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR  

------------------GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A ABERTURA DE  

------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO  

------------------PARA OCUPAÇÃO DE OITO POSTOS DE TRABALHO, DA  

------------------CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, PARA CONSTITUIÇÃO  

------------------DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE  
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------------------CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR  

------------------TEMPO INDETERMINADO ---------------------------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA Nº 50/2020 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR  

------------------GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A ABERTURA DE  

------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA A  

------------------OCUPAÇÃO DE QUINZE POSTOS DE TRABALHO, DA  

------------------CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PARA A  

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

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

------------------PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO ----------------------------  

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

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

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

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

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

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

PONTO DOIS ---------------------------------------------------------------------------------------  

Pelas senhoras Vereadoras e pelos senhores Vereadores do Partido Socialista, 

foi apresentado um requerimento, ao qual foi atribuído o número E/11894/2020, 

do teor seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Na 28ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, ocorrida a 19/12/2018, foi 

submetido à apreciação do órgão, a celebração de um Protocolo de 

Cooperação, entre o Município de Loures e a Comunidade Vida e Paz, que foi 

aprovado com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, não pondo 

em causa o mérito da entidade “Comunidade Vida e Paz”, mas sim a forma 

como o executivo conduziu este processo, não dando possibilidade às 

entidades com quem já havia um protocolo firmado, para que estas 

continuassem a desenvolver o seu trabalho, atribuindo-lhes as mesmas 

condições logísticas e financeiras que foram concedidos à Comunidade Vida e 

Paz. O referido protocolo foi posteriormente assinado a 23 de janeiro de 2019, 

tendo como objetivo a prestação de apoio social a pessoas em situação de 

sem-abrigo, com vista à melhoria das suas condições de vida, bem como o 

início de processo de inserção/reinserção social. -----------------------------------------  
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Assim, e considerando que de acordo com o disposto no nº. 1 da cláusula 

primeira do referido protocolo, a execução do presente protocolo está sujeita ao 

acompanhamento e validação por parte do Município de Loures, ou de quem 

por esta for mandatado. --------------------------------------------------------------------------  

Considerando, ainda, que de acordo com a cláusula décima primeira, o 

presente protocolo tem a duração de um ano, entrando em vigor na data da 

sua assinatura, renovando-se automaticamente por iguais períodos, salvo 

decisão em contrário de qualquer das partes, comunicada por escrito com a 

antecedência mínima de 60 dias. --------------------------------------------------------------  

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista nesta Câmara Municipal, ao 

abrigo do nº. 1 do artigo 4.º da Lei 24/98 de 26 de maio, solicitam informações:  

• Quantos atendimentos e acompanhamentos de âmbito social e 

individualizados foram efetuados às pessoas em situação de sem-abrigo, ao 

abrigo do Protocolo; ----------------------------------------------------------------------------  

• Quantas intervenções de rua foram realizadas, ao abrigo do Protocolo; -------  

• O levantamento atualizado das situações existentes de indivíduos em 

situação de sem abrigo;-----------------------------------------------------------------------  

• Se é intenção do Município renovar o protocolo, nos moldes em que o 

mesmo foi anteriormente celebrado. (…)” -----------------------------------------------   

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

A VEREADORA, SRª. SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, ao fim e ao cabo, o 

que nós solicitamos neste requerimento, é a monitorização do programa, 

inclusive, tendo em linha de conta, uma notícia que foi, recentemente, colocada 

no “sítio” da Câmara, que dá nota da reunião do Conselho Local de Ação 

Social, onde foi falada a questão dos sem abrigo. Portanto, é mais do que 

oportuno, colocar, formalmente, esta questão. --------------------------------------------  

Gostaria, ainda, de solicitar ao senhor Presidente, que partilhasse a reunião 

que teve com a senhora Secretária de Estado da Educação, Drª Susana 

Amador, porque, certamente, terá boas notícias para nos transmitir e 

gostávamos de as ouvir. -------------------------------------------------------------------------  

Gostaria, igualmente, de solicitar, a partilha do relatório do “Projeto DançArte”, 

um projeto de grande interesse, cremos nós, que está em curso desde dois mil 

e dezoito. Gostaríamos de ter acesso ao número de crianças que estão 

envolvidas no mesmo. ----------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente, queria, ainda, dizer, publicamente, que, por motivos de 

ordem pessoal e profissional, não tivemos oportunidade de representar a nossa 

bancada, na inauguração das novas instalações da Hovione, até porque, como 

sabem, não tivemos o convite com muita antecedência. No entanto, não 

queremos deixar de enaltecer o trabalho desta importante empresa do nosso 

concelho, a capacidade que têm tido para aumentar a sua área de implantação 

e, cada vez mais, criar postos de trabalho em Loures, que é, naturalmente, um 

motivo de grande satisfação para todos nós. -----------------------------------------------  

Portanto, sendo esta a primeira reunião após essa inauguração, gostaria, em 

nome da nossa bancada, de deixar esse registo publicamente. ----------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, em relação ao 

requerimento daremos resposta posteriormente. -----------------------------------------  

Em relação à Hovione, queria deixar claro que também recebemos a 

informação muito em cima da hora, talvez condicionada pela agenda do senhor 

Primeiro Ministro e do senhor Ministro da Economia. ------------------------------------  

Dizer que, de facto, foi um momento muito importante. Aliás, queria valorizar 

aquele investimento e o desenvolvimento da Hovione, como, aliás, o senhor 

Primeiro Ministro e o senhor Ministro da Economia também fizeram. ---------------  

Dizer, igualmente, que, para a Câmara, foi importante e talvez tivesse sido 

importante, diria eu, para os senhores Vereadores do Partido Socialista, 

ouvirem as palavras que o Administrador Executivo da Hovione disse, em 

relação ao trabalho da Câmara. Mas estou certo que tiveram a oportunidade de 

as ler, nas notícias que, entretanto, foram publicadas. ----------------------------------  

Sobre a reunião com a senhora Secretária de Estado da Educação, gostava 

que as notícias fossem melhores. Mas o que trazemos neste momento, é o 

compromisso de analisar as situações mais graves de investimento que aqui 

temos - era esse o tema da reunião -, nas escolas que são da responsabilidade 

do Ministério da Educação, com a prioridade para as questões das coberturas 

de amianto. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Dizer, também, que ficou de ser agendada uma reunião no próximo mês, uma 

vez que o Ministério da Educação ainda está a trabalhar com o Ministério das 

Finanças, no sentido de verificar a disponibilidade financeira que vai ter, não só 

para o Concelho de Loures, mas também para outros concelhos. -------------------  



 

                                                                                                                                            
9/78 

 
 
                                                                                                                                      54ª Reunião Ordinária - 2020-01-29 

De qualquer maneira, a senhora Secretária de Estado reconheceu que na Área 

Metropolitana de Lisboa e, em particular, no Concelho de Loures, há muitos 

anos que há, de facto, uma carência de investimento e o Governo tem 

consciência disso. Portanto, esperamos que hajam alguns desenvolvimentos 

durante o próximo mês de fevereiro, e é para isso que vamos continuar a 

trabalhar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Naturalmente que o Município também se disponibilizou para ser uma parte 

colaborante e participante na resolução de alguns destes problemas, mas uma 

parceria tem que ter os dois lados. Não pode ter só o lado de cá. E foi isso que 

foi dito. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, esperamos por novidades e que sejam melhores do que as que 

tivemos nos últimos anos. -----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO TRÊS - PELO SENHOR VICE-PRESIDENTE FOI APRESENTADA 

UMA SAUDAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TAEKWONDO ITF, À 

QUAL FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

51/2020 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

---------------À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TAEKWONDO ITF ---------------------  

No próximo dia 8 de fevereiro de 2020, a Associação Nacional de Taekwondo 

ITF completa 25 anos de existência ao serviço da modalidade de Taekwondo, 

ocasião que não queremos deixar de assinalar, por se tratar de uma entidade 

com sede no nosso Concelho. -----------------------------------------------------------------  

Pela dedicação e empenho, e o papel que desempenha junto dos seus 

associados, a Câmara Municipal de Loures reunida a 29 de janeiro de 2020 

saúda e felicita a Associação Nacional de Taekwondo ITF pela comemoração 

do seu 25º Aniversário. (…)” --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

informação à Câmara, de que no passado fim de semana, vinte e cinco e vinte 

e seis de janeiro, teve lugar o Campeonato Nacional de Inverno de Natação 

Adaptada, que decorreu em Rio Maior, no qual a GesLoures esteve, uma vez 

mais, presente.--------------------------------------------------------------------------------------  
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Dizer que, nesse campeonato, a GesLoures conseguiu obter importantes 

resultados, do ponto de vista desportivo, na natação adaptada. Foram batidos 

recordes nacionais dos duzentos metros estilos SM6 pelo atleta Daniel Videira 

e também foram batidos recordes nacionais nas estafetas 4x100 livres e 4x100 

estilos, com uma equipa constituída pelo David Grachat, pelo Daniel Videira, 

pelo Ricardo Soares e pelo Rodolfo Castanheira. ----------------------------------------  

Dizer, igualmente, que, para além do resultado desportivo de excelência que, 

uma vez mais, a GesLoures conseguiu aqui alcançar, a que se somaram, aliás, 

outros títulos nacionais, gostaria de destacar que a GesLoures é, de facto, uma 

entidade com características diferentes de todas as outras. E foi uma enorme 

satisfação, termos podido constatar que, neste campeonato, os nadadores da 

natação pura, fizeram questão de acompanhar os seus colegas da natação 

adaptada, nadando ao mesmo tempo que eles, nas mesmas pistas, como 

forma de incentivo. ---------------------------------------------------------------------------------  

Isto, em Portugal, não é comum ver-se, por isso, não posso deixar de enaltecer 

esse quadro que só é possível quando, de facto, as pessoas estão 

empenhadas em formar uma grande equipa e percebem a valia do trabalho 

que ali se faz, do ponto de vista desportivo, nas suas múltiplas vertentes. --------  

Formar atletas é importante. Obter bons resultados é importante. Mas formar 

cidadãos, é, ainda, mais importante. E eu acho que esta foi uma demonstração 

clara, da importância que o desporto tem para a formação individual de um 

conjunto de jovens e temos muito prazer que eles sejam do Concelho de 

Loures e compitam numa equipa do Concelho de Loures, dando estes 

exemplos, do ponto de vista desportivo. -----------------------------------------------------  

Depois, de uma forma muito rápida, gostaria de sinalizar algumas atividades do 

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, que irão ocorrer amanhã, 

quinta-feira, na Biblioteca Ary dos Santos. Iniciativa que junta duas atividades 

que, habitualmente, decorrem de forma diferente: a “Comunidade de leitores” e 

a programação de teatro “A Teia”. Portanto, nestas iniciativas que vão ser 

levadas a cabo pela Câmara Municipal, vai ser possível juntar o teatro e a 

comunidade de leitores, numa experiência nova, mas que resulta na 

necessidade de cada vez mais, coordenarmos e articularmos diferentes áreas 

de atividade, do ponto de vista cultural. ------------------------------------------------------  

Portanto, fica o convite para todos os que possam lá estar. ---------------------------  
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Dizer, também, que, no domingo, dia dois de fevereiro, terá lugar o corta mato 

de Santo António dos Cavaleiros, na Cidade Nova, uma prova integrada no 

“36º Troféu Corrida das Coletividades do Concelho de Loures”. No sábado 

imediatamente a seguir, dia oito de fevereiro, gostaria de destacar duas 

iniciativas importantes: uma, o facto de acolhermos uma fase do concurso 

nacional de leitura, uma prova do Concelho de Loures, que vai ter lugar na 

Biblioteca José Saramago, e que vai trazer até nós, um conjunto alargado de 

alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos e do ensino secundário do nosso 

concelho. A outra, nesse mesmo dia à noite, na Igreja de Santa Iria de Azóia, 

um concerto integrado no Ciclo “Música em Si Maior” com o quarteto de cordas 

de Matosinhos e a solista Aldara Medeiros, que é uma solista de clarinete, 

também com origem no nosso Concelho. ---------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que no próximo dia um de fevereiro, integrado na programação 

“Há vida em Montachique”, terá lugar uma iniciativa subordinada ao tema “Os 

cereais, as leguminosas, o berbigão e o homem do Neolítico”, que permitirá um 

contacto com as plantas, a vegetação e a alimentação humana, desde os 

tempos do neolítico. Fica, também, o convite para quem quiser participar.--------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, nos últimos dias, 

temos assistido no nosso Concelho, a um conjunto de situações de 

insegurança graves, a que o Município não pode fechar os olhos. E uma das 

situações, ocorreu na Quinta da Fonte, onde, após o roubo de um carro, 

agrediram, não só o seu proprietário, como, também, a PSP, quando esta lá 

chegou, com pedras e com lixo a arder, impedindo a sua passagem. --------------  

Isto tudo, também potenciado, pelo facto de a própria polícia de intervenção 

que serve Loures, não estar presente na Área Metropolitana, porque estava ao 

serviço da Liga Portuguesa de Futebol, que estava em Braga. -----------------------  

Portanto, senhor Presidente, a nota que gostaríamos de deixar, é que nós 

temos que mudar aqui alguma coisa. O senhor conhece as nossas Propostas 

nesta matéria, bem sabemos que a grande maioria da responsabilidade é do 

Ministério da Administração Interna, bem sabemos que o senhor Presidente 

tem feito pressão junto do mesmo, para que algumas coisas mudem no nosso 

Concelho, mas é impensável que não tenhamos uma equipa de intervenção 

rápida sempre disponível, para situações deste género, como, aliás, aconteceu, 

por exemplo, em Santo António dos Cavaleiros, em que arderam várias 
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viaturas, e que, apesar de haver lá uma esquadra da PSP, não havia agentes 

disponíveis  para tentar minimizar e controlar a situação. ------------------------------  

Portanto, por um lado, estamos a atingir um ponto de saturação das 

populações, e, por outro, também, um ponto de saturação, relativamente à 

qual, o Município não pode deixar de intervir. Por isso, apelamos ao senhor 

Presidente, que faça todo o tipo de pressão possível e imaginável junto do 

Ministério da Administração Interna, para terminar, a breve trecho, com estas 

questões que existem no nosso concelho. --------------------------------------------------   

Senhor Presidente, não podemos olhar sempre, e só, para o Concelho de 

Lisboa. No Concelho de Lisboa isto nunca acontece. Há sempre soluções 

rápidas de intervenção rápida. Bem percebemos que o PIB – Produto Interno 

Bruto que o Concelho de Lisboa cria, tanto pelo produto dos portugueses 

como, também, pelas verbas que entram por via do turismo, são muito 

importantes para o país. Mas parece-nos que isto começa a ser uma 

discriminação completa em relação ao nosso Concelho. -------------------------------  

Não é de hoje, vem de outras situações, como, por exemplo, o facto de nos 

terem roubado uma parte do nosso território, sem ouvirem a nossa opinião e 

com as devidas compensações muito diminutas, para não dizer quase 

ridículas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, este tipo de situações, mostra que o nosso 

Concelho é muito prejudicado, nomeadamente, pelo Poder Central, que só olha 

para o Concelho de Lisboa. Eu até quero acreditar que não tem nada a ver, em 

concreto, com os dirigentes do Município de Lisboa. Mas a maneira 

centralizadora como olha o Terreiro do Paço e o Palácio de São Bento, para o 

concelho de Loures, é inacreditável. ----------------------------------------------------------  

Portanto, o que eu solicitava ao senhor Presidente, é que envidasse esforços - 

e o Partido Social Democrata estará disponível para estar ao seu lado nestas 

matérias -, para que estas situações não voltem a ocorrer no nosso Concelho. -  

Não haver meios técnicos e humanos disponíveis, porque estão num jogo de 

futebol, a mais de trezentos quilómetros, é inacreditável e impensável, senhor 

Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, o Município também poderá enveredar por um conjunto de 

soluções que nós, Partido Social Democrata, temos apresentado, e que em 

várias situações recentes, tem ficado provado ser de uma importância extrema, 

que é a questão da videovigilância, para que tenhamos a possibilidade de ter 
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acesso, em tempo real, a imagens e gravações, para que possamos identificar 

as pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a habitação municipal, temos que começar a ter regulamentos mais 

restritivos para as pessoas que provocam este tipo de incidentes e prejuízos, 

tanto aos cidadãos, como à propriedade do Município. Estas pessoas, à 

semelhança do que foi feito em outros concelhos, se destroem as suas 

habitações ou se utilizam as mesmas para cometer crimes graves, não podem 

receber apoios para habitação municipal. Porque a ofensa física que pode levar 

ao homicídio, é muito grave, senhor Presidente. Estas medidas foram aplicadas 

em outros concelhos, por isso, temos que pensar se, em Loures, não temos 

que fazer o mesmo. Porque estas situações são impensáveis e inqualificáveis. 

Portanto, repito, em Loures, também deveríamos de começar a aplicar estas 

medidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Aliás, noutros concelhos, isto já foi feito. E as pessoas que foram viver para 

essas habitações, em vez das que estavam, ficaram satisfeitas, porque tiveram 

uma habitação digna para viver. ---------------------------------------------------------------  

No caso da Quinta da Fonte, acredito que a maioria da população que lá vive, 

são pessoas com uma dignidade e um respeito pelas pessoas e pela 

propriedade onde está a viver, extraordinária. No entanto, há, depois, uma 

percentagem, que, apesar de ser mínima, “matam” toda esta perceção de 

insegurança que temos. --------------------------------------------------------------------------  

Portanto, por um lado, pedíamos que fizesse chegar esta questão ao Poder 

Central, e que o pressionasse e que, por outro, a nível local, pudesse acolher 

algumas das nossas propostas ou apresentar outras, que visem melhorar a 

vida daquelas pessoas, porque é impensável e inqualificável, não termos meios 

de segurança disponíveis, por terem ido para um jogo de futebol. -------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Botelho, estou de 

acordo consigo em relação à gravidade destas situações e à necessidade de 

haver meios adequados para responder a elas. No entanto, não tenho nenhum 

comentário a fazer sobre a forma de organização da polícia, ou se deve de ter 

uma Unidade de Intervenção Rápida só para o Concelho de Loures, ou outra 

forma qualquer.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Mas é preciso haver meios e nós sabemos que, de facto, há uma grande 

carência de meios humanos e técnicos, de viaturas e de equipamentos, no 
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Concelho, e que isso é, particularmente, grave e que tem prejuízos concretos 

para a população. ----------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vereador, não tenha dúvida que concordamos consigo nessa 

apreciação e vamos continuar a pressionar o Ministério da Administração 

Interna, para que este problema seja resolvido, o mais atempadamente 

possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que, entretanto, temos vindo a colaborar com a PSP, e vamos 

continuar a fazê-lo, no sentido de minorar os riscos em situações como esta. 

Dizer, ainda, que temos estado em contacto e em coordenação com a PSP, 

procurando acautelar, o melhor possível, estas situações. No entanto, vamos 

tomar mais algumas medidas em relação a essa matéria. -----------------------------  

Quanto à habitação municipal, nós temos aumentado o nosso grau de 

exigência, como, aliás, tem sido visível. Aliás, posso garantir-lhe que, para 

além das situações que geram alguma polémica e debate público, há muitas 

outras que se vão concretizando e que não deixaremos de o fazer, continuando 

a intervir nesse sentido, procurando moralizar a utilização do património público 

e utilizá-lo para os fins que ele, efetivamente, deve ter, que é apoiar as 

necessidades da população. E são tantas as que precisam desse apoio, que 

não podemos permitir o mau uso do nosso património, em relação às 

necessidades que existem. ----------------------------------------------------------------------  

Portanto, queria dar, também, aqui esta garantia e, naturalmente, que daremos 

conta das iniciativas que viermos a tomar, depois de um melhor apuramento 

das situações, até porque, em relação à situação em concreto que o senhor 

Vereador Nuno Botelho referiu, também há alguma informação de que, 

provavelmente, alguns elementos nem serão habitantes daquele bairro. Há 

aqui outros fatores que terão que ser tidos em conta. Mas sim, a preocupação 

é muito adequada e queria, também, juntar-me a ela. -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, a Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito do Plano Local de 

Saúde Loures/Odivelas, tem vindo a elaborar vários relatórios, que identificam 

a diabetes, como uma doença crónica e classifica-a como um problema 

prioritário de saúde para estes dois concelhos. --------------------------------------------  

Para mitigar, um pouco, as consequências desta doença que afeta a 

população, têm vindo a ser implementados em vários Municípios do País, o 
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programa “Diabetes em Movimento”, que é uma valência que faz parte do 

Plano Nacional de Saúde, da Direção Geral de Saúde e que integra, ainda, um 

conjunto de orientações alinhadas com a estratégia do Programa Nacional de 

Saúde, para a promoção da atividade física para a diabetes, dirigido aos 

munícipes destes concelhos, que lutam com a diabetes tipo dois. -------------------  

Em resultado deste tipo de atividade, os concelhos vizinhos do nosso, numa 

perspetiva de alguma prevenção deste tipo de doença, têm vindo a 

desencadear programas dirigidos a crianças e jovens, neste caso, visando os 

diabetes tipo um, no âmbito das escolas, nomeadamente, nas escolas de 

Odivelas, Vila Franca de Xira e Torres Vedras. --------------------------------------------  

Tanto quanto é do nosso conhecimento, não há nenhuma iniciativa deste tipo 

no concelho de Loures, por isso, gostaríamos de perceber porquê e se o 

Executivo perspetiva vir a encarar esta questão, porque, de facto, parece-nos 

uma questão relevante para a qualidade de vida e para ajudar aqueles que 

lutam com esta doença, numa perspetiva de lhes melhorar a qualidade de vida 

e até, de certo modo, contribuir para minorar as despesas do Sistema Nacional 

de Saúde, relacionadas com esta doença. --------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, está em execução, um 

Plano Local de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de 

Loures/Odivelas, em que uma das vertentes prioritárias, é a questão da 

diabetes, com um conjunto de medidas, para serem executadas, quer pelos 

Centros de Saúde, quer pelo próprio Hospital Beatriz Ângelo, que tinham um 

prazo para serem postas em prática, em termos de monitorização, de teste, de 

acompanhamento, designadamente, em relação à população infantil e juvenil. -  

Não tenho os dados completos sobre essa matéria, mas posso dizer que houve 

uma reunião, há uns meses atrás, onde constatámos algum atraso no 

cumprimento dos indicadores, que eram as metas desse plano. Mas vamos 

procurar fazer um ponto de situação em relação a essa matéria, para poder dar 

uma informação mais precisa. ------------------------------------------------------------------  

De qualquer forma, no Plano Local de Saúde, a diabetes é um dos aspetos que 

foi considerado essencial, com medidas concretas nesse sentido. ------------------  

Entretanto, a Câmara está a trabalhar com a Associação Protetora dos 

Diabéticos de Portugal, que tem um trabalho muito grande na prevenção e no 

tratamento desta doença, no sentido de assinarmos um Protocolo, que, 
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brevemente, há de vir à reunião de Câmara, para termos, nós próprios, um 

trabalho específico, em conjunto com esta Associação, para avançar nesse 

sentido, em paralelo com o que está a ser feito no Plano Local de Saúde. --------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, não posso deixar de 

comentar e de nos associarmos, também, àquilo que foi aqui referido em 

relação ao episódio da Quinta da Fonte e à alocação de meios para o “tal” jogo. 

E sendo esta a primeira reunião de Câmara que estamos a ter após essa 

ocorrência, não sei se, de facto, não deveríamos de proferir aqui uma 

deliberação para pedirmos satisfações ao Ministério da Administração Interna, 

relativamente a essa situação e à veracidade dos factos -------------------------------  

Há um Contrato Local de Segurança, pelo menos não tenho indicação que não 

exista, e esta situação, pelos vistos, foi grave. Conforme deve ser do 

conhecimento de todos, estas foram as situações que ocorreram no quadro de 

dois mil e oito e que levaram à criação do Contrato Local de Segurança, que foi 

o apedrejamento dos carros da polícia e o incendiar dos caixotes do lixo. 

Portanto, que não tenhamos aqui, de novo, algo a acontecer, que necessite de 

um olhar diferenciador. Por isso, reunida que está esta Câmara hoje, 

preocupados que estão todos os eleitos do Concelho com este tipo de 

situações, acho que devemos manifestar, a quem de direito, a nossa 

indignação, perante a veracidade, ou não, dos factos que foram transmitidos 

pelos órgãos de comunicação social. E por bons que possam ser, gostávamos 

de os ter pelas fontes oficiais. ------------------------------------------------------------------  

Por isso, pergunto ao senhor Presidente da Câmara se, efetivamente, pela via 

oficial, que é o subintendente que tem responsabilidade nesta matéria, se 

também lhe foi produzida essa mesma argumentação ou se existe outro. --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, se me permite, eu 

preferia ter um maior apuramento dos dados sobre esta matéria, antes de nos 

precipitarmos nalguma conclusão mais rápida. --------------------------------------------  

De qualquer forma, penso que a gravidade da situação foi evidente, mas não 

penso que se possa comparar à situação de dois mil e oito. Contudo, temos 

que acompanhá-la atentamente. Portanto, o que eu vos propunha, era que 

quando houver uma informação mais completa, da forma adequada, partilha 
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ria-a com os senhores Vereadores, e depois logo veremos qual a iniciativa a 

tomar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, aos senhores Vereadores, que também é minha intenção, 

convocar para as próximas semanas, uma reunião do Conselho Municipal de 

Segurança, até porque precisamos de adaptar, mais uma vez, o Regulamento 

do Conselho Municipal de Segurança, às novas alterações legislativas, e 

também instituir um novo organismo, dentro do Conselho Municipal de 

Segurança, um Conselho mais restrito, que a Lei agora prevê, e que nos 

permitirá, também, acompanhar, um bocadinho melhor, situações deste tipo, a 

um outro nível. --------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhores Vereadores, o que eu propunha, era que me permitissem 

sistematizar, um pouco mais, a informação, que depois partilharia convosco, da 

forma adequada e depois tomaríamos as iniciativas que entendêssemos. De 

qualquer maneira, não deixarei de transmitir às entidades oficiais, desde já, 

aquilo que foi dito aqui nesta Reunião de Câmara e que penso que pode ser 

transmitido. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora Sónia Paixão, quanto ao Contrato Local de Segurança, 

permita-me que lhe diga, que nem sequer vou fazer nenhum comentário sobre 

isso, porque já sabemos todos a situação em que está. --------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, é para dizer que a 

notícia saiu no jornal “SOL”, “online”. Aliás, diz mesmo: “(…) na altura do 

ataque, não existia corpo de intervenção disponível para avançar, uma vez que 

estas, à mesma hora, estariam no jogo Sporting Braga/Porto, a contar para a 

final da taca da liga, em Braga. (…)”. ---------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, eu também li essa 

notícia. Mas há informações contraditórias. ------------------------------------------------  

Agora, senhores Vereadores, peço que aceitem a minha proposta, em relação 

a estes desenvolvimentos futuros. ------------------------------------------------------------   

Queria, também, dizer, em relação a outros acontecimentos importantes, que 

assinámos na segunda-feira, um Protocolo de Colaboração com várias 

entidades, no âmbito do Projeto “Fast Track Cities”, em relação ao HIV/SIDA. 

Estiveram presentes entidades da maior relevância, como a Direção Geral de  
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Saúde, o SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências, o Instituto Ricardo Jorge, a ARS – Administração Regional de 

Saúde, a Associação Nacional de Farmácias, a Liga Portuguesa Contra a Sida 

e o Hospital Beatriz Ângelo. Ou seja, foram várias as entidades que assinaram 

este Protocolo, que irá permitir um trabalho conjunto, ao qual a Câmara vai dar 

um grande impulso, no sentido do rastreio, do encaminhamento e do 

acompanhamento da questão do VIH/SIDA e dos seus portadores. ----------------  

Queria dar, também, conta, da realização de uma primeira reunião com os 

Municípios da Área Metropolitana, com a senhora Ministra da Coesão, acerca 

da conclusão do Quadro Comunitário 2020 e de perspetivas para o próximo. 

Foi uma reunião muito interessante, onde foram debatidos alguns dos temas 

que mais preocupam os municípios nesta matéria e queria valorizar esta 

disponibilidade para este encontro. -----------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora Sónia Paixão, quanto ao “Projeto DançArte”, 

posteriormente daremos uma informação mais concreta. De qualquer maneira, 

posso dizer que, este ano, houve o alargamento a mais um agrupamento deste 

projeto. Portanto, neste momento, já temos doze agrupamentos, o que significa 

mais de quarenta escolas, catorze Instituições Particulares de Solidariedade 

Social e são abrangidas duas mil e duzentas crianças. É isso que temos em 

curso no ano letivo dois mil e dezanove/dois mil e vinte. -------------------------------  

Esta é a informação fundamental, mas, se a senhora Vereadora assim o 

entender, depois podemos fazer chegar mais alguns dados. --------------------------  

É, de facto, um projeto de grande importância e com um grande impacto nas 

crianças. Aliás, eu próprio já tive a oportunidade de assistir a uma das aulas e é 

muitíssimo interessante ver a dinâmica que se gera em relação às crianças e a 

esta parceria que temos para esta atividade. ----------------------------------------------  

Senhores Vereadores, vamos agora votar a Saudação à Associação Nacional 

de Taekwondo ITF. --------------------------------------------------------------------------------  

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

--- A SAUDAÇÃO À QUAL FOI ATRIBUÍDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO 51/2020, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. ------------------  
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II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  ---------------------------------------------------------  

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

 PONTO QUATRO - ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2019.12.04 -------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR, PAULO RUI LUIS AMADO, NÃO PARTICIPOU NA 

VOTAÇÃO, POR NÃO TER ESTADO PRESENTE NA REUNIÃO A QUE 

RESPEITA A ATA ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 31/2020 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 2ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2020 E OPÇÕES DO PLANO 2020-2023 ---  

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

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

A. Os documentos previsionais da Câmara Municipal, para o quadriénio 2020 – 

2023, foram elaborados em setembro/outubro de 2019; ----------------------------  

B. Há a necessidade de proceder a reforços de dotações em alguns 

investimentos resultantes das dotações atuais serem insuficientes ou se 

encontrarem com verbas a definir, por forma a concretizar a preparação e 

lançamento dos respetivos procedimentos, nomeadamente:  Rotunda de A-

Das-Lebres; Escola Básica do Alto da Eira; Ampliação da Escola Básica nº 3 

de Unhos; Reabilitação Urbana de Sacavém e Reparações Diversas Bairro 

São Sebastião de Guerreiros; ---------------------------------------------------------------  

C. Há necessidade de reforçar a rubrica de “Estudos Técnicos Especializados” 

por insuficiência de dotação de verba que permita a cabimentação de 

projetos já adjudicados; -----------------------------------------------------------------------  

D. As diminuições das dotações que serviram de compensação aos reforços 

efetuados serão corrigidas em sede de próxima modificação orçamental.  ----  

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

Nos termos da alínea d) 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, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, seja aprovada a 2ª Alteração 



 

                                                                                                                                            
20/78 

 
 
                                                                                                                                      54ª Reunião Ordinária - 2020-01-29 

Orçamental Permutativa do Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023, 

conforme documento (…)” -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Orçamental que, habitualmente, é feita no início do ano, para acertar com as 

execuções do final do ano anterior e visa o lançamento e concretização de 

procedimentos em relação a várias obras muito relevantes.  --------------------------  

Queria salientar aqui, que há duas intervenções, a Escola Básica do Alto da 

Eira e as intervenções no Bairro de São Sebastião de Guerreiros, que estavam 

na Proposta de Empréstimo que foi rejeitada e que, desta forma, vamos 

acomodar no Orçamento Municipal, naturalmente, com prejuízo de outras.  -----  

Portanto, o resto das questões que fundamentam esta Alteração, incluindo 

algumas que estão na Ordem do Dia de hoje, estão aí evidenciadas. É este o 

conteúdo da Alteração. ---------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, tal como tínhamos dito 

aquando a discussão do empréstimo, nós éramos da opinião que haviam 

algumas intervenções que “cabiam dentro” do Orçamento Municipal que tinha 

sido aprovado. E isto vem-nos dar razão, relativamente àquilo que nós 

dissemos na discussão do Orçamento.  -----------------------------------------------------  

É uma questão de podermos ou querermos fazer opções. E nota-se que, 

havendo a vontade de fazer essas opções, conseguiram retirar do empréstimo, 

o valor, por exemplo, para a Escola Básica do Alto da Eira, que era ridículo, 

permitam-me o termo, estar em empréstimo, quando era uma obra que já devia 

de ter decorrido em dois mil e dezassete. Pelo menos esse tinha sido o 

compromisso da, então, senhora Vereadora Maria Eugénia Coelho. ---------------   

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Dias, a entrada 

destas obras, vai significar a impossibilidade destas verbas estarem disponíveis 

para outras …  --------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, é uma questão de 

opções. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Sim senhor Vereador, mas a opção aqui, é 

entre ter mais, ou menos, recursos para investimento. Essa é que é a opção. ---  

De qualquer maneira, estas obras, para nós, são prioritárias, e por isso é que 

estavam no empréstimo. E sendo obras, cuja dimensão financeira eram das 

mais reduzidas do empréstimo, e como são absolutamente prioritárias, 

tomámos a opção de incluí-las, com rúbricas diminuídas, como já verificou, que 

terão que ser, depois, compensadas na Revisão Orçamental. Mas isso não 

significa que não haja nenhum impacto, porque o Orçamento, como os 

senhores Vereadores sabem, foi feito com um determinado número de 

investimentos e um determinado número de investimentos no empréstimo. 

Portanto, limitar um, significa, também, rearranjar o outro. E é isso que estamos 

a fazer aqui. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DAS SENHORAS VEREADORAS 

E DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: O Partido Social Democrata absteve-se 

porque concorda com estas alterações. -----------------------------------------------------  

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

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

 PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 32/2020 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DA DECISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DO ADITAMENTO AO 

CONTRATO DE “ENTREGA E RECEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS (RSU) PARA VALORIZAÇÃO DE TRATAMENTO E DESTINO 

FINAL” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

A. Na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 20 de novembro de 

1996 foram aprovados os termos do contrato de “Entrega e Receção de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para Valorização Tratamento e Destino 

Final”, celebrado entre o Município de Loures e a Valorsul, Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos da Área Metropolitana de Lisboa (Norte), 

S.A, atualmente designada Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 

das Regiões de Lisboas e do Oeste, S.A;  ----------------------------------------------  

B. O contrato celebrado entrou em vigor em 1 de janeiro de 1998, com uma 

duração de 22 (vinte e dois anos), nos termos do artigo 2º do contrato, 

terminando, assim, em 31 de dezembro de 2019; -------------------------------------  

C. Foi rececionada proposta da Valorsul para assinatura de um Aditamento ao 

contrato inicial, de modo a que aquele contrato passe a ter duração igual à 

da concessão da exploração e da gestão, em regime de serviço publico, do 

sistema multimunicipal e de recolha seletiva de resíduos das regiões de 

Lisboa e do Oeste, atribuído a Valorsul, dando deste modo formalização 

jurídica adequada à atual atividade da Valorsul para com o Município de 

Loures; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Atendendo a que o contrato em referência só foi rececionado no Município a 

10 de janeiro de 2020, e que o mesmo já vinha datado e assinado pelos 

órgãos sociais da Valorsul , e tendo em conta que se tornava necessário 

garantir a salvaguarda do interesse público  de modo a não por em causa a 

recolha, entrega e tratamento de resíduos sólidos, e na impossibilidade de, 

em tempo,  reunir a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto  no n.º 3 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei nº 75/2103, de 12 de setembro, decidi pele 

formalização e assinatura do mencionado Aditamento ao contrato, 

procedendo de seguida à sua remessa àquela entidade  ---------------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, aprovar a 

ratificação da decisão de formalização e assinatura do Aditamento ao contrato 

de “Entrega e Receção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para Valorização 

Tratamento e Destino Final”, (…)” -------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, este contrato foi 

celebrado em mil novecentos e noventa e oito, com a duração de vinte e dois 

anos, que, entretanto, decorreram. Terminou a trinta e um de dezembro de dois 

mil e dezanove, daí a necessidade de atualizarmos a data. Por isso, o que se 

traz aqui agora, é a alteração deste contrato, até ao final da concessão à 

Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de 

Lisboas e do Oeste, S.A, que é o prazo legal que está em vigor. Portanto, não 

é mais do que isso, é apenas essa alteração. ---------------------------------------------  

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DAS SENHORAS VEREADORAS 

E DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

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

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 33/2020 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CONSOLIDAÇÃO 

DEFINITIVA DA MOBILIDADE INTERCARREIRAS OU INTERCATEGORIAS, 

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

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

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

A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-se em mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias. -----------------------------------------------------------  

B. O tempo de exercício das funções atualmente desempenhadas é superior à 

duração do período experimental estabelecido para a respetiva carreira. ------  

C. As funções exercidas atualmente correspondem a necessidades 

permanentes dos serviços e os respetivos postos de trabalho encontram-se 

previstos no mapa de pessoal. --------------------------------------------------------------  

D. Se verifica a conveniência para o interesse público, designadamente a 

economia, a eficácia e a eficiência. --------------------------------------------------------  
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E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as condições previstas no artigo 

99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualizada.  ------------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 99.º-A da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua versão atualizada, a consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras ou intercategorias, na carreira/categoria atual, com efeitos a 01 

de janeiro de 2020, dos seguintes trabalhadores: -----------------------------------------  

Nome 
Categoria de 

origem 
Categoria atual 

Ana Carina Simões Ferro Assistente Técnico Técnico Superior 

Ana Rosa Matias Frango Assistente Técnico Técnico Superior 

André Filipe Reis Antunes Assistente Técnico Técnico Superior 

António José Patoleia Assistente Técnico Técnico Superior 

Vasco José Saragoça Coelho Assistente Técnico Técnico Superior 

Vera Lúcia dos Santos Amaro 

Machado 
Assistente Técnico Técnico Superior 

Heliodora Maria Balata Alves Cruz 
Assistente 

Operacional 

Encarregado 

Operacional 

Lisete Ferreira Rosa 
Assistente 

Operacional 

Encarregado 

Operacional 

Maria Conceição Antunes Mestre 

Almeida 

Assistente 

Operacional 

Encarregado 

Operacional 

Vasco Bernardo Diogo Montez Assistente Técnico 
Encarregado 

Operacional 

Aida Maria Antunes Lopes 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Alexandra Sofia dos Santos 

Amaro Valentim  

Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Beatriz Paula Rei Corga 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Bruno Miguel Diniz Lourenço 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 
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(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 

Carla Alexandra Malhão Paulino 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Cláudia Sofia Araújo Cleto 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Cristina do Carmo Santos Forte 

Rodrigues 

Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Elsa Maria Simões Antunes 

Azevedo 

Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Nome 
Categoria de 

origem 
Categoria atual 

Fernanda Maria Leitão Pedroso 

Matadinho 

Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Iolanda Marisa Anjos Rodrigues 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Isabel Maria da Silva Francisco 

Martins 

Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

José António Nunes Pereira 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Leonor de Lurdes Gomes 

Fonseca 

Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Luís Miguel dos Santos Balasteiro  
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Maria de Fátima Capitão Moiteira 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Paula Cristina Capitão Moiteira 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 

Paulo Alexandre Caracinha Fialho 
Assistente 

Operacional 
Assistente Técnico 
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, são um conjunto de 

alterações que têm vindo a ser preparadas, cumprindo os requisitos legais que 

são exigíveis para estas alterações, correspondente, também, a funções, 

efetivamente, desempenhadas pelas pessoas aqui elencadas e também 

correspondem a necessidades permanentes dos serviços devidamente 

atestadas pelos pareceres de cada um dos serviços. -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, evidentemente, que 

nada temos a obstar a esta Proposta. No entanto, solicitava a disponibilização 

das Unidades Orgânicas, em concreto, de cada um destes trabalhadores que 

vão fazer esta transição, uma vez que essa informação não se encontra 

disponível. --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, vamos solicitar essa 

informação aos serviços do Departamento de Recursos Humanos, que depois 

distribuiremos pelos senhores Vereadores. -------------------------------------------------  

De qualquer forma, apesar de não ter as pessoas distribuídas pelas Unidades, 

ou seja, a ligação de cada pessoa à respetiva Unidade, posso dizer-lhe quais 

são as Unidades Orgânicas. São o Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude, o Departamento de Educação, os Gabinetes de Apoio à Vereação, 

o Departamento de Recursos Humanos, a Divisão de Transportes e Oficinas a 

Divisão de Comunicação, o Departamento de Coesão Social e Habitação, o 

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa, o Departamento de 

Obras Municipais e o Gabinete de Intervenção Local. -----------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 34/2020 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO 

DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DE LOURES E A TRANSFERÊNCIA DE 

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

A. O Carnaval Saloio de Loures que, no ano de 2020, se realiza entre os dias 

23 e 25 de fevereiro, é um evento de enorme importância e com longa 

tradição entre os munícipes de Loures, demonstrativo da relevância cultural 

do Concelho e que, pelas suas características, tem a capacidade de atrair 

um elevado número de visitantes, provenientes dos mais diversos pontos do 

país, contribuindo para a promoção e dinamização do turismo da região;  ----  

B. A Câmara Municipal de Loures tem colaborado em parceria com a 

Associação do Carnaval de Loures, associação responsável pela promoção, 

organização e realização do evento, por forma a aumentar todas as 

potencialidades resultantes desta iniciativa; --------------------------------------------  

C. A promoção, organização e realização deste evento implica um conjunto de 

despesas, às quais a Associação do Carnaval de Loures não se encontra 

em condições de fazer face por si só, cabendo ao Município de Loures, no 

âmbito do Acordo, comparticipar nos custos inerentes, mediante atribuição 

de apoio financeiro e não financeiro; ------------------------------------------------------  

D. Este evento implica também a existência de outras atividades paralelas, 

entre elas, os Bailes e o Enterro do Entrudo, às quais é aplicável o 

Regulamento de Taxas do Município de Loures; --------------------------------------  

E. Complementarmente à organização do Carnaval Saloio de Loures, a 

Associação do Carnaval de Loures também organiza eventos 

nomeadamente o Arraial Saloio e a Noite de Fados como forma de 

angariação de receitas, os quais exigem um planeamento atempado, bem 

como diversos apoios da Câmara Municipal de Loures para a sua 

concretização; -----------------------------------------------------------------------------------  

F. Compete à Câmara Municipal, no âmbito das suas atribuições, deliberar 

apoiar ou comparticipar no apoio a atividades de interesse social, cultural e 

recreativa, entre outras, podendo esse apoio traduzir-se na atribuição de 

apoios financeiros e na isenção do pagamento de taxas. ---------------------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 

do artigo 33.º conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação: ----------------------------  
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1.  Aprovar a celebração do Acordo de Cooperação entre o Município de 

Loures e a Associação de Carnaval de Loures, nos termos constantes da 

minuta em anexo à presente proposta; ---------------------------------------------------  

2.   Aprovar a transferência de 50.000.00€ (cinquenta mil euros) a favor da 

Associação do Carnaval de Loures, contribuinte nº 504 998 870, para 

comparticipação nas despesas de promoção, organização e realização do 

evento Carnaval Saloio de Loures 2020. -------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

esta Proposta, dizer que o ano passado tivemos uma verba de quarenta e oito 

mil e quinhentos euros, que incluía a questão dos transportes, e que este ano 

temos uma verba de cinquenta mil euros. Ou seja, aumentamos a verba em mil 

e quinhentos euros, porque, a mesma, tem um grande impacto na ajuda que a 

Associação de Carnaval dá, para a compra e elaboração do vestuário dos 

figurantes que, este ano, aumentaram significativamente. Passaram de mil e 

oitocentos, para dois mil e duzentos. Facto que queria aqui salientar. --------------  

Dizer, ainda, que este Acordo de Colaboração é relevante, não só para o 

Carnaval, mas, também, para outras iniciativas, como o “Arraial Saloio” e a 

“Noite de Fados”, que ocorrem noutros momentos do ano, mas que também 

são organizadas pela Associação do Carnaval de Loures. -----------------------------  

Há, também, depois, um conjunto de outras alterações e apoios, que não 

fogem muito do que tem sido habitual e que correspondem à vontade deste 

Município, de termos, mais uma vez, este ano, um grande Carnaval de Loures, 

melhorando, sucessivamente, as condições em que ele vem ocorrendo. ----------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

transferência, não tenho dúvidas que o valor seja muito bem entregue. No 

entanto, o senhor Presidente disse aqui uma coisa, que me fez alguma 

confusão. É que o valor que deliberámos o ano passado, foi quarenta mil euros 

e não os quarenta e oito mil e quinhentos euros como o senhor Presidente 

referiu. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, a questão que eu coloco aqui, é exatamente essa. Se no valor do ano 

passado estava incluída a questão dos transportes, este ano, estando nós a 

deliberar cinquenta mil euros, se já tem os transportes incluídos, ou se estamos 

a deliberar os cinquenta mil euros mais os transportes? Até porque há uma 

alteração em relação ao Protocolo anterior e, tal como disse, e muito bem, 

foram incluídas mais duas atividades. --------------------------------------------------------  

Portanto, gostaria de saber, se foi feito algum cálculo do apoio não financeiro 

que é dado, se há alguma alocação deste tipo de custos e qual o valor das 

isenções que o Município, efetivamente, está a ceder, para a realização do 

Carnaval de Loures? ------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o ano passado houve 

duas deliberações, porque, posteriormente, houve uma só com o valor dos 

transportes.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Neste Protocolo, a questão dos transportes já está incluída nos cinquenta mil 

euros. Portanto, não vai haver outra deliberação. -----------------------------------------  

Em relação ao valor das isenções, ele rondará os cinco mil e setecentos euros.  

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

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

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

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 35/2020 - SUBSCRITA 

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

CLÁSULA QUINTA DA ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE 

SUPERFÍCIE SOBRE PROPRIEDADE MUNICIPAL SITA NO BAIRRO 

PRIMAVERA, EM SANTA IRIA DE AZÓIA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

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

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

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

A. Por deliberação tomada na 42.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Loures, realizada em 17 de julho de 2019, foi aprovada a constituição do 

direito de superfície sobre o lote de terreno para construção, com a área de 

5.771,36 m2, situado na Rua das Felícias, Rua das Jardineiras, Rua das 

Hortências e Rua das Ervilhacas, Bairro Primavera, em Santa Iria de Azóia, 
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União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, a favor da Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Santa Iria de Azóia (CURPISIA); ---------------------------------------------  

B. O direito de superfície constituído destina-se à construção de Equipamento 

Residencial para Idoso e Jardim de Infância; -------------------------------------------  

C. Em 31 de julho de 2019, foi outorgada a escritura de constituição do direito 

de superfície entre o Município de Loures e a Comissão Unitária de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia (CURPISIA), 

sobre o prédio acima identificado; ---------------------------------------------------------  

D. A Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de 

Azóia (CURPISIA) solicitou ao Município de Loures a alteração da escritura 

de constituição do direito de superfície outorgada em 31 de julho de 2019, no 

sentido de o direito de superfície se destinar à construção de Equipamento 

Residencial para Idosos e Creche, pelos motivos expostos na Ata da 

Assembleia Geral, realizada em 22 de novembro de 2019, e tendo em vista 

a apresentação de candidatura ao PARES 2.0.. ---------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a) 

do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07 de agosto, aprovar a 

alteração da cláusula quinta da escritura de constituição do direito de superfície 

sobre o lote de terreno para construção, com a área de 5.771,36 m2, situada na 

Rua das Felícias, Rua das Jardineiras, Rua das Hortências e Rua das 

Ervilhacas, Bairro Primavera, em Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de 

Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, descrito na 2.ª 

Conservatória do Registo Predial de Loures sob o número 6261 da freguesia 

de Santa Iria de Azóia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P13052 

da União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, outorgada em 31 de julho de 2019, entre o Município de Loures e a 

Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de 

Azóia (CURPISIA), no sentido de a mesma passar a ter a seguinte redação: ----  

“O direito de superfície constituído destina-se à construção de Equipamento 

Residencial para Idosos e Creche.” -----------------------------------------------------------  

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta visa 

a correção, no seguimento de uma Assembleia Geral da CURPISIA - Comissão 

Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia, para 

quem foi cedido este terreno, em relação aos usos a poder dar a esta 

infraestrutura. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, mais uma vez, não 

temos nada substancial a dizer sobre esta matéria, mas queria, apenas, 

perceber uma situação. Retiramos a valência de Jardim de Infância e 

colocamos a valência de Creche. E a minha pergunta, é se é preciso retirar o 

Jardim de Infância? Ou seja, não seria mais interessante, para o futuro do 

projeto, manter o Jardim de Infância, também, sabendo que agora vamos 

investir, essencialmente, é na Creche? Não seria melhor para o próprio projeto, 

manter, ou abrir sempre a possibilidade, de, no futuro, ter um Jardim de 

Infância? ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a questão é pertinente. 

No entanto, em primeiro lugar, há aqui um elemento formal, que é a 

deliberação da Assembleia Geral da Associação, que aponta para a 

substituição do Jardim de Infância por Creche, que, aliás, está no processo. ----  

Mas o que está a acontecer, neste momento, em relação às IPSS – Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, é que, com o aumento da rede pública, 

que o Município tem vindo a promover, em relação a salas de Jardim de 

Infância, e com uma enorme carência que existe, que é muito maior na área de 

Creche, cada vez mais, as Instituições estão a procurar dar resposta na área 

da Creche. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Aliás, essa é uma matéria que vamos que ter que continuar a conversar com as 

nossas IPSS, ao longo dos tempos, e que procuramos sempre coordenar, no 

momento em que abrimos novas salas de Jardim de Infância na rede pública, 

com as IPSS que, ali na mesma zona, teriam resposta, também, de Jardim de 

Infância.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, julgo que a tendência será, cada vez mais, um maior impacto de 

Creche e que as IPPSS se vão concentrando, cada vez mais, em Creches, 

pela extensão da rede pública e ainda bem, e também temos este elemento 

formal de procurar corresponder àquilo que foi deliberado na Assembleia Geral 

da CURPISIA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, eu diria que, se um dia isto se inverter, faremos nova 

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

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

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

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

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

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

 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 36/2020 - SUBSCRITA 

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

DOAÇÃO DE PRÉDIO URBANO SITO NA FREGUESIA DE FANHÕES  ---------  

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

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

A. Existe a necessidade de beneficiação da via, estabilização, contenção e 

drenagem de taludes na EM 627, em Ribas de Baixo, freguesia de Fanhões; 

B. O Município de Loures necessita de concretizar a empreitada em causa; -----  

C. Maria da Graça de Jesus Machado Rosa, Mário Fernando Tomaz Costa 

Rosa, José António Dinis Machado e Ana Isabel Carvalho Nunes Machado, 

pretendem doar ao Município de Loures a parcela de terreno com a área de 

363,53 m2 para o domínio público municipal, melhor identificada em planta 

ortofotomapa anexa, descrita na ficha predial n.º 1112/Fanhões, localizada 

em Terra do Abrolho, Chapada, Barroquinho e Barrocão, parte do prédio 

rústico inscrito no Serviço de Finanças de Loures - 1 sob o artigo 51 da  

Secção B, da freguesia de Fanhões, cujo Quadro infra melhor identifica: ------  

IDENTIFICAÇÃO 

PREDIAL 

IDENTIFICAÇÃO 

MATRICIAL 

ÁREA ATUAL 

DO PRÉDIO 

ÁREA A 

DOAR 

Ficha Predial n.º 

1112/Fanhões 

Parte do artigo rústico 

51/B/Fanhões 

12.120,00 m2 363,53 m2 

D. É atribuído à parcela de terreno a doar o valor de € 1,32 (um euro e trinta e 

dois cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------  
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E. Nos termos do artigo 35.º do Código do Registo Predial é dispensada a 

inscrição intermédia em nome dos titulares do prédio que façam parte da 

herança indivisa, ou seja, não se torna necessário inscrever o prédio a favor 

dos atuais herdeiros e aqui requerentes na Conservatória do Registo Predial. 

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

Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 

aceitação da doação correspondente à área de 363,53 m2 proposta pelos 

requerentes e atuais proprietários relativo ao prédio descrito na ficha predial n.º 

1112/Fanhões, e inscrito no Serviço de Finanças de Loures - 1 sob o artigo 

rústico 51 da Secção D, da freguesia de Fanhões, com inscrição no registo 

predial de cláusula de reversão do bem no caso de utilização da parcela de 

terreno para um fim diferente do aqui estabelecido, conforme preceituado nos 

artigos 960, n.os 1 e 3 do Código Civil. -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, como tiveram a 

oportunidade de verificar, esta parcela de terreno, tem o valor substancial de 

um euro e trinta e dois cêntimos, mas, ainda assim, temos que deliberar aqui a 

aceitação desta doação. -------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, naturalmente, nada 

temos a opor à aceitação da doação, o valor é relativamente baixo, mas a área 

é significativa. O que levanta, também, alguma estranheza. Estamos a falar de 

trezentos e sessenta e três metros quadrados. Portanto, parece-nos que há 

aqui algum problema de valorização desta área, porque, como o senhor referiu, 

um euro e trinta e dois cêntimos, por trezentos e sessenta e três metros 

quadrados, parece-nos um pouco desenquadrado. --------------------------------------  

E a questão que eu coloco e que gostaríamos de ver esclarecida, porque não 

vimos no processo, apesar do valor patrimonial ser esse que o senhor 
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Presidente referiu, tratando-se de uma área significativa, se está perspetivada 

alguma contrapartida, para quem estar a fazer esta doação? -------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não está. É uma 

doação. Portanto, não há nenhuma contrapartida. ---------------------------------------  

Trata-se de uma intervenção que é preciso fazer na contenção de um talude, 

para proteger uma estrada municipal, se não fica intransitável. Esta 

propriedade é num talude e não é possível fazê-la, sem este terreno vir à posse 

do Município. E trata-se apenas disso. Portanto, não há nenhuma 

contrapartida.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que é benéfico para todos os proprietários, quando têm uma 

propriedade contígua a uma estrada que, se não for intervencionada, pode ser 

cortada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Há a necessidade de fazer esta intervenção. Esta intervenção precisa do 

terreno. O proprietário doou o terreno, que tem um valor reduzido porque é o 

valor matricial, também não há de ter grande interesse e valor económico para 

o próprio proprietário. Portanto, é a conjugação de todos os fatores. ---------------  

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

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

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

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

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

 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 37/2020 - SUBSCRITA 

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

DISPOSTO DO Nº 1 DO ARTIGO 63º DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO 

PARA 2019; - AS REGRAS DE ENTENDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO 

DE AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES; - O INÍCIO, TIPO, 

PEÇAS E MINUTA DO ANÚNCIO DO PROCEDIMENTO; - A DESIGNAÇÃO 

DO JÚRI E DO GESTOR CONTRATO; - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA HUMANA PARA O MUNICÍPIO DE 

LOURES E OS SIMAR - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 

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

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

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



 

                                                                                                                                            
35/78 

 
 
                                                                                                                                      54ª Reunião Ordinária - 2020-01-29 

A. Nos termos da informação da Divisão de Administração Geral (DAG), com o 

registo webdoc E/109261/2019, com despacho de concordância do Sr. 

Vereador Gonçalo Caroço, e pelas razões constantes de tal documento, 

pretende aquele serviço a adoção do procedimento aquisitivo do tipo 

concurso público, com publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 17.º, 18.º e alínea a) do n.º 

1 do artigo 20.º, todos do Códigos dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, com 

vista à celebração de um contrato para aquisição de serviços de vigilância 

humana; -------------------------------------------------------------------------------------------  

B. A entidade Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), através do seu representante, 

manifestou a necessidade comum de aquisição de serviços de portaria e 

vigilância humana e vontade de integrar o procedimento segundo a 

modalidade jurídica de agrupamento de entidades adjudicantes; -----------------  

C. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento de um único concurso público 

com vista à celebração de contratos para a aludida aquisição de serviços de 

portaria e vigilância humana por parte do Município de Loures e dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de 

Loures e Odivelas (SIMAR), foi elaborado um documento sob o título 

“Regras de entendimento para constituição de agrupamento de entidades 

adjudicantes”, subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures 

e pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas (SIMAR), para a constituição de um agrupamento das duas 

entidades adjudicantes, à luz do disposto no artigo 39.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

relevando dessas regras a designação do Município de Loures como 

representante de tal agrupamento, para efeitos de condução do 

procedimento de formação dos contratos, documento esse que se anexa a 

esta proposta para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal; ----------------  

D. O documento referido no considerando imediatamente anterior, bem como 

as peças do procedimento propostas para aprovação, Programa do 

Concurso e Caderno de Encargos, carecem de ser aprovados pelos órgãos 

competentes das duas entidades adjudicantes, previamente à publicitação 
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do concurso público, sendo que, quer o Programa do Concurso, quer o 

Caderno de Encargos, já refletem o teor desse documento; -----------------------  

E. Por sua vez, carecem também de aprovação pela Câmara Municipal de 

Loures o documento anexo sob o título “Proposta de autorização para início 

e tipo de procedimento, designação do júri do procedimento e do gestor do 

contrato” e a minuta do anúncio do concurso público; -------------------------------  

F. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 

18.º do Código dos Contratos Públicos) bem como do valor máximo do 

benefício económico que pode ser obtido pela entidade adjudicatária com a 

execução dos contratos a celebrar, se mostra adequado adotar o 

procedimento do tipo concurso público, com publicação do anúncio no Diário 

da República e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em conformidade, 

designadamente, com o previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 

20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 39.º, todos do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto; -------------------  

G. 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 aquisitivo em apreço é a 

Câmara Municipal, pois estima-se que com a execução de todas as 

prestações relativas ao Município de Loures que constituem o objeto dos 

contratos, o preço contratual a pagar pelo Município possa ser na ordem de  

3.639.033,25€ (três milhões, seiscentos e trinta e nove mil, trinta e três euros 

e vinte e cinco cêntimos) decorrente de uma despesa estimada de  

1.608.190,65€ (um milhão, seiscentos e oito mil, cento e noventa euros e 

sessenta e cinco cêntimos), acrescida de uma bolsa de horas para serviços 

adicionais de vigilância no montante de 25% do preço contratual que vier a 

ser proposto e adjudicado por referência aos serviços concretamente 

individualizados para o Município de Loures, o que perfaz o montante 

máximo de  2.010.238,31€ (dois milhões, dez mil, duzentos e trinta e oito 

euros e trinta e um cêntimos) correspondente ao Lote 1, e uma despesa 

estimada de  1.303.035,95€ (um milhão, trezentos e três mil, trinta e cinco 

euros e noventa e cinco cêntimos), acrescida de uma bolsa de horas para 

serviços adicionais de vigilância no montante de 25% do preço contratual 
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que vier a ser proposto e adjudicado por referência aos serviços 

concretamente individualizados para o Município de Loures, que perfaz o 

montante máximo de  1.628.794,94€ (um milhão, seiscentos vinte e oito mil, 

setecentos e noventa e quatro euros e noventa e quatro cêntimos) 

correspondente ao Lote 2, montantes esses a que acrescerá o IVA à taxa 

legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------  

H. Das peças do procedimento, em anexo, cuja aprovação se propõe, destaca-

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

O procedimento comporta dois lotes: ---------------------------------------------------------  

-  O Lote 1, que integra o Município de Loures e os SIMAR como entidades 

adjudicantes, lote esse que respeita à aquisição de serviços de portaria e 

vigilância humana, e que no que diz respeito ao Município de Loures, os 

serviços de vigilância humana serão prestados nas seguintes instalações: 

Museu Municipal de Loures; Pavilhão de Macau; Biblioteca Municipal José 

Saramago; Polícia Municipal e Serviço Municipal de Proteção Civil; Edifício 

de Arquivo Municipal; Divisão de Habitação; Gabinete de Atendimento das 

Sapateiras; Oficinas Municipais; Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística e Parque Municipal de Montachique. No que diz respeito aos 

SIMAR, os serviços de portaria serão prestados nas instalações dos SIMAR 

– Posto de Combustível e os serviços de vigilância humana serão prestados 

nas seguintes instalações: Edifício sede dos Serviços Intermunicipalizados; 

Balcão de Atendimento de Moscavide; Instalações dos SIMAR – Sete Casas 

e Instalações dos SIMAR – Juncal. --------------------------------------------------------  

-  E o Lote 2, que integra o Município de Loures como entidade adjudicante, 

lote esse que respeita à aquisição de serviços de vigilância humana e que 

serão prestados nas seguintes instalações: Jardim de Infância N.º 2 de 

Apelação; Gabinete de Intervenção Social de Apelação; Complexo 

Crematório de Camarate; Instalações provisórias da EB N.º 3 de Unhos 

(Monoblocos); Parque Urbano de Santa Iria de Azóia; Castelo de Pirescoxe; 

Gabinete de Intervenção Social de Sacavém; Biblioteca Municipal Ary dos 

Santos; Museu de Cerâmica de Sacavém e Atendimento Municipal de 

Sacavém I.----------------------------------------------------------------------------------------  

-  Portanto, o Lote 1 tem como entidades adjudicantes o Município de Loures e 

os SIMAR e o Lote 2 tem como entidade adjudicante o Município de Loures; 
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-  Preço base fixado para o procedimento: 4.510.593,25€ (quatro milhões, 

quinhentos e dez mil, quinhentos e noventa e três euros e vinte e cinco 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------  

-  Preço base fixado para o Lote 1: 2.881.798,31€ (dois milhões, oitocentos e 

oitenta e um mil, setecentos e noventa e oito euros e trinta e um cêntimo); ---  

-  Preço base fixado para o Lote 2: 1.628.794,94€ (um milhão, seiscentos e 

vinte e oito mil, setecentos e noventa e quatro euros e noventa e quatro 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------  

-  Os contratos terão um período de vigência de 1 (um) ano, renovável por 

iguais e sucessivos períodos, até um período máximo de vigência de 3 (três) 

anos, para todas as entidades, pretendendo-se o início de produção de 

efeitos dos mesmos em 01 de julho de 2020; ------------------------------------------  

-  Opção pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais 

vantajosa na modalidade de avaliação do preço enquanto único aspeto da 

execução do contrato a celebrar nos dois lotes sujeitos a concurso. ------------  

I. O preço base indicado implica um aumento face aos valores unitários pagos 

no ano de 2018 em contrato com o mesmo objeto tendo o serviço 

requisitante fundamentado aquele aumento conforme ora se transcreve: 

“(…) os preços base unitários indicados traduzem um aumento relativamente 

aos valores unitários pagos no ano de 2018, em contrato com o mesmo 

objeto, fundamentando-se este incremento nas oscilações dos valores de 

mercado; no aumento da tabela salarial do pessoal vigilante por efeito de 

contratos coletivos de trabalho; no incremento do número de instalações e o 

reforço de vigilância programada (reforço ao número de vigilantes e 

alargamento de horários).” -------------------------------------------------------------------  

J. Nos termos conjugados do disposto nos n.ºs 1 e 4 do art.º 63.º da Lei do 

Orçamento de Estado para 2019 (“LOE 2019”) os valores gastos com 

contratos a celebrar em 2019 não podem ultrapassar os valores gastos em 

2018 salvo em situações prévia e devidamente fundamentadas pelos 

serviços e autorizadas pelo órgão da autarquia com competência para 

contratar em função do valor do contrato nos termos previstos no art.º 18.º  

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril. -------------------------------  

K. Nos termos do n.º 1 do referido art.º 18.º, sob a epígrafe “Competência para 

autorizar despesas no âmbito das autarquias locais”: --------------------------------  
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“1.  São competentes para autorizar despesas com locação e aquisição de 

bens e serviços as seguintes entidades: -----------------------------------------------  

a) Até 30000 contos, os presidentes de câmara e os conselhos de 

administração dos serviços municipalizados;  -------------------------------------  

b) Sem limite, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, o conselho 

de administração das associações de autarquias locais e o órgão 

executivo de entidades equiparadas a autarquias locais.” ---------------------  

L. O preço contratual global estimado, na parte correspondente ao Município 

de Loures, para o período de 3 anos de vigência contratual é de 

3.639.033,25€ (três milhões, seiscentos e trinta e nove mil, trinta e três euros 

e vinte e cinco cêntimos), sendo, pois, da competência da Câmara autorizar 

a dispensa do disposto no n.º 1 do art.º 63.º da LOE 2019; ------------------------  

M. Assim, tendo presentes os fundamentos aduzidos pelo serviço requisitante e 

considerandos supra torna-se necessário que a Câmara Municipal de Loures 

autorize a dispensa do disposto no n.º 1 do art.º 63.º da LOE 2019 que 

mantém a sua vigência até à entrada em vigor da Lei que aprova o 

Orçamento de Estado para 2020; ----------------------------------------------------------  

N. Foi verificado, nesta data, que a despesa do Município de Loures está 

prevista na rubrica 0204/020218 (2013 A 28), conforme proposta de 

cabimento n.º 5562/2019, datada de 13/12/2019, produzindo-se efeitos 

financeiros apenas a partir de 2020; ------------------------------------------------------  

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

O. No que respeita aos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e de Odivelas (SIMAR), a competência para a 

aprovação do documento sob o título “Regras de entendimento para 

constituição de agrupamento de entidades adjudicantes”, do início do 

procedimento, do programa do concurso e do caderno de encargos, os quais 

foram aprovados pelo respetivo Conselho de Administração, é da Câmara 

Municipal de Loures e da Câmara Municipal de Odivelas. --------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no art.º 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, nos artigos 16.º n.º 1, 

alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º e 39.º, todos do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 
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do disposto, designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro: ---------------------------------------------------------------  

1. Autorizar previamente a dispensa do disposto no n.º 1 do art.º 63.º da LOE 

2019, tendo presentes os fundamentos aduzidos pelo serviço requisitante e 

considerandos expostos nos Considerandos I a M. -----------------------------------  

De seguida, ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar o documento que consta em anexo sob o título “Regras de 

entendimento para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes” 

subscrito pelos respetivos representantes do Município de Loures e dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de 

Loures e Odivelas (SIMAR) e que visa o estabelecimento de regras para 

constituição do agrupamento de entidades adjudicantes para o lançamento 

do procedimento aquisitivo aqui em apreço; --------------------------------------------  

3. Aprovar o documento junto sob o título “Proposta de autorização para início 

e tipo de procedimento, designação do júri do procedimento e do gestor do 

contrato” e as peças do procedimento de formação do contrato, o Programa 

do Concurso, o Caderno de Encargos e a Minuta do Anúncio do 

Procedimento, que se anexam, procedimento esse que ocorrerá sob a forma 

de concurso público, com publicitação no Diário da República e no Jornal 

Oficial da União Europeia, com vista à celebração de contratos para 

aquisição de serviços de portaria e vigilância humana, por lotes, em número 

de 2, para o Município de Loures e para os Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em 

instalações das entidades adjudicantes, procedimento que se identifica como 

Processo sob o n.º 51853/DCA/2019; ----------------------------------------------------  

4. No que respeita aos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e de Odivelas (SIMAR), aprovar o documento que 

consta em anexo sob o título “Regras de entendimento para constituição de 

agrupamento de entidades adjudicantes”, o programa do concurso e o 

caderno de encargos (Anexa-se deliberação dos SIMAR aprovada pelo 

respetivo Conselho de Administração). ---------------------------------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 
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SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA.  ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 38/2020 - SUBSCRITA 

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

SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL VISANDO AUTORIZAR O 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS A DELIBERAR SOBRE A CONCESSÃO DE APOIO 

FINANCEIRO AO CCD - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO 

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

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

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

Nos termos da alínea v) do número 1.º do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, é competência do órgão deliberativo dos 

municípios, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar os conselhos de 

administração dos serviços municipalizados a deliberar sobre concessão de 

apoio financeiro, a instituições legalmente constituídas pelos seus funcionários, 

tendo por objeto o desenvolvimento das atividades culturais, recreativas e 

desportivas;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

A. Nos termos do n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, dois 

ou mais municípios podem criar serviços intermunicipalizados, aplicando-se 

aos mesmos as regras previstas, no Capítulo II daquele diploma, referente 

aos serviços municipalizados;  --------------------------------------------------------------  

B. Nos termos do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, é fixado como 

limite máximo de transferência 3,5% do somatório das remunerações e 

pensões, respetivamente dos trabalhadores e aposentados inscritos na 

instituição beneficiária da transferência, calculado pelo montante ilíquido 

multiplicado por 12 meses;  ------------------------------------------------------------------  

C. O somatório anual das remunerações dos trabalhadores dos SIMAR de 

Loures e Odivelas que são associados do Centro de Cultura e Desporto do 
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Município de Loures, e atendendo ao limite de 3,5%, é de 121.414,00€ 

(cento e vinte e um mil quatrocentos e catorze euros);  -----------------------------  

D. O Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures é uma pessoa 

coletiva legalmente constituída e dotada de personalidade jurídica, que se 

enquadra nas organizações previstas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

13/2011, de 25 de janeiros;   ----------------------------------------------------------------  

E. O Conselho de Administração do Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas aprovou a proposta n.º 

377/2019, na sua 49.ª reunião ordinária, realizada em 8 de novembro de 

2019, e remeteu aos Municípios de Loures e Odivelas para autorizar aquele 

Conselho de Administração a deliberar sobre a concessão de apoio 

financeiro ao Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures. ------------  

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

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea v) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 

n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal de Loures autorizar o Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures 

e Odivelas a deliberar sobre a concessão de apoio financeiro, ou outro, ao 

Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures, até ao limite máximo de 

121.414,44€ (cento e vinte e um mil quatrocentos e catorze euros e quarenta e 

quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta é uma 

Proposta que, habitualmente, aprovamos anualmente. É o limite máximo para o 

apoio e depois o Conselho de Administração dos SIMAR deliberará dentro 

deste limite. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 39/2020 - SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O APOIO FINANCEIRO NO 

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições nos domínios 

da Cultura, dos Tempos Livres e Desporto, nomeadamente, no que 

concerne ao apoio a atividades desportivas;--------------------------------------------  

B. É objetivo do Município o aumento da oferta de atividades culturais e 

desportivas que, pelos meios adequados, potenciem a melhoria de 

qualidade de vida das populações; --------------------------------------------------------  

C. O Município tem vindo a contribuir para a criação de condições facilitadoras 

da atividade das associações/clubes culturais, recreativos e desportivos, 

bem como para a concretização dos respetivos projetos e iniciativas, de 

reconhecido interesse para a comunidade; ---------------------------------------------  

D. O Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo – RMAA (Cultura, 

Desporto, Recreio e Juventude), aprovado na 27ª reunião ordinária do 

executivo municipal de 5 de dezembro de 2018 e na 2ª reunião da 1ª sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, em 24 de janeiro de 2019, entrou 

em vigor no dia 1 de março de 2019 (Diário da Republica, II Série, Aviso n.º 

2728/2019 de 19 de fevereiro); -------------------------------------------------------------  

E. Com base na documentação rececionada, se verifica a existência de 

pedidos de apoio financeiro que, embora meritórios, por não se 

enquadrarem no âmbito ou máximo de valores permitidos pelos artigos que 

preveem a concessão de apoio financeiro no Regulamento Municipal de 

Apoio ao Associativismo, não foram considerados;  ----------------------------------  

F. Nos termos da informação registada em webdoc sob o número E/3309/2020, 

se considera pertinente a concessão de apoio financeiro às entidades 

indicadas; -----------------------------------------------------------------------------------------  

G. É permitido pelo artigo 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, em vigor, a atribuição de outros apoios, em condições 

devidamente fundamentadas; ---------------------------------------------------------------  

H. Os apoios financeiros concedidos pelo Município serão devidamente 

titulados, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, em conjugação com o previsto no artigo 29º do Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo (Cultura, Desporto, Recreio e Juventude), aprovar 

o apoio financeiro, às associações indicadas na informação registada em 

webdoc sob o nº E/3309/2020, nos termos aí previstos e de acordo com a 

legislação em vigor. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, aquando a avaliação da 

Proposta, verificámos que “caiu” a candidatura do Grupo Dramático e 

Recreativo Corações de Vale Figueira, que não está enquadrável na 

redistribuição desta verba. Por isso, importava saber, o porquê dessa 

candidatura não ter avançado. Aliás, atendendo ao facto da intervenção que é 

necessária fazer, parece-me que seria importante que essa candidatura tivesse 

sido mantida. Esta é a primeira questão. ----------------------------------------------------  

A segunda questão, sendo o términus das candidaturas a trinta e um de 

janeiro, não deveria de já ter saído o despacho do senhor Presidente com os 

valores para o RMAA - Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, 

visto que já saiu o do RMAIS - Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 

Sociais? É que as candidaturas são até trinta e um de janeiro. -----------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, a questão que queria 

colocar, prende-se com o facto de este apoio estar a ser concedido ao abrigo 

das exceções previstas no Regulamento, nomeadamente, no seu artigo vinte e 

nove, onde não é colocada qualquer condição, relativamente ao limite do apoio. 

E aquilo que constatámos, é que está aqui subjacente à Proposta que nos está 

a ser coloca para deliberação, a decisão de apoiar as despesas realizadas, 

apenas, em cinquenta por cento. --------------------------------------------------------------  

Portanto, o que gostaríamos de perceber, é qual é que foi o critério que esteve 

por subjacente à definição deste valor, e o que é que levou a fixar cinquenta 

por cento, em vez de outro valor. --------------------------------------------------------------  
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O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, tentando dar resposta às 

questões colocadas pelos senhores Vereadores, nomeadamente, a questão 

colocada pelo senhor Vereador Nuno Dias, dizer que a Proposta que o Grupo 

Dramático Corações de Vale Figueira apresentou, em termos de candidatura, é 

a remoção de uma estrutura existente nas suas instalações e a construção de 

uma nova estrutura, com carácter definitivo. No entanto, como não veio 

acompanhada de um projeto, não há condições para se proceder a uma 

análise, uma vez que tem um impacto determinado, relativamente àquela zona. 

Há, aliás, situações anteriores de alguma conflitualidade com a vizinhança, daí 

que tenha que ter a devida ponderação. Portanto, sem esse elemento de 

análise, dificilmente será possível fazer uma aceitação dessa candidatura.-------  

Relativamente à questão colocada pelo senhor Vereador Nuno Dias, 

nomeadamente, a saída do despacho do senhor Presidente com os valores do 

RMAA para o próximo ano, dizer que, de facto, houve algum atraso na 

preparação do mesmo, mas está para sair nos próximos dias. No entanto, esse 

facto, em nada prejudica a apresentação das candidaturas. Porque as 

candidaturas apresentam-se, e depois o senhor Presidente fixará as linhas, em 

que o apoio constante da verba consignada no Plano de Atividades e 

Orçamento do Município, irão ser consumidas, ou poderão ser apresentadas as 

candidaturas e quais são as linhas em que isso poderá acontecer. -----------------  

Depois, em relação à questão colocada pelo senhor Vereador João Calado, 

dizer, ainda, o seguinte: este artigo vigésimo nono, é, exatamente, para dar 

resposta a um conjunto de situações não enquadráveis. Ou seja, há outros 

mecanismos de apoio, por exemplo, para obras de conservação e manutenção. 

Esta linha de apoio, é aquela que, habitualmente, resulta, do ponto de vista da 

disponibilidade financeira, das verbas não consumidas noutras linhas de apoio. 

Portanto, isto, na prática, significa, que olhando para o montante remanescente 

da aplicação de outras linhas de apoio, e para o número de candidaturas, 

aquilo que nós procuramos fazer depois, é a aplicação de um percentual, 

determinado sempre na lógica, de que deve de existir uma comparticipação 

municipal e não o pagamento a cem por cento. -------------------------------------------  

A percentagem é variável, em função do número de candidaturas e do 

remanescente. É esta a lógica. -----------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, eu nunca disse que 

seria obrigatório colocar antes. O que eu disse, é que seria prudente, e até o 

mais correto, antes do término das candidaturas, sair o despacho sobre os 

valores que estão subjacentes a cada uma delas. ----------------------------------------  

E eu perguntei-lhe isto, porque na Ata da Comissão Técnica, de oito de julho 

de dois mil e dezanove, a estrutura de carácter definitivo, que não se 

enquadrava na linha de apoio às obras de manutenção, é remetida, pela 

Comissão Técnica, para o artigo vinte e nove do RMAA. Assim, a questão que 

coloco, é se, posteriormente a isto, foi solicitada alguma documentação ao 

Grupo Dramático Corações de Vale Figueira, para fundamentar, de forma mais 

consubstanciada, esses elementos que fazem falta, ou se não. É porque nesta 

Ata, remete para o apoio através do artigo vigésimo nono.  ---------------------------  

Portanto, gostava de saber se houve, efetivamente, alguma “démarche” junto 

da coletividade, para solicitar alguns elementos que pudessem ser 

candidatáveis a esta linha de apoio. ----------------------------------------------------------  

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E 

JUVENTUDE, DR. ALFREDO SANTOS: Relativamente à questão colocada, 

dizer que a avaliação e esta Proposta do artigo vinte e nove, foi feita, apenas e 

só, com os documentos rececionados aquando da candidatura. Ou seja, não 

houve pedido de mais informação. ------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Então eu pergunto porque é que a 

candidatura “caiu”? --------------------------------------------------------------------------------  

A ata remete o apoio para o artigo vigésimo nono. Nós estamos a deliberar o 

apoio ao abrigo do artigo vinte e nove do RMAA. A Ata da Comissão Técnica, 

de oito de julho, remete aquele apoio em específico, para o artigo vigésimo 

nono. E é o que estamos a deliberar agora. ------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, pergunto, novamente, se não solicitaram mais 

informação a quem se candidata e qual foi a alteração que houve, entre o “não 

é candidatável aqui, mas é no artigo vigésimo nono. Mas, afinal, não é 

candidatável no artigo vigésimo nono, porque faltam elementos”. Porque foi 

isso que o senhor Vice-Presidente disse, aquando da primeira intervenção. -----  

Só quero saber porque é que “caiu” essa candidatura. Só. ----------------------------  
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O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E 

JUVENTUDE, DR. ALFREDO SANTOS: Senhor Vereador, a linha de apoio do 

apoio às obras de manutenção e conservação, constante do RMAA, são para 

obras de pequena manutenção e conservação. -------------------------------------------  

Tudo aquilo que chega, no âmbito das candidaturas do RMAA, que passam 

essa fase da pequena manutenção e conservação, é remetido para avaliação, 

e não apoio, ao abrigo do artigo vigésimo nono. ------------------------------------------  

Com a informação que nos chega nesse momento, é feita a avaliação, para, no 

quadro da disponibilidade do artigo vigésimo nono, como foi explicado pelo 

senhor Vice-Presidente, poder haver um apoio a estas obras, que não têm 

enquadramento no RMAA. ----------------------------------------------------------------------  

Ora, não foi solicitada mais nenhuma informação, porque, neste momento, não 

há nenhuma linha de apoio a obras de grande dimensão, que impliquem a 

apresentação e a definição de projetos. -----------------------------------------------------  

Portanto, neste momento, e aquilo que fizemos com esta, foi aquilo que 

fizemos com todas, foi, no quadro das candidaturas apresentadas ao RMAA, 

fez-se a avaliação, no âmbito do artigo vigésimo nono, e há esta questão, que 

é a necessidade de um projeto, para se poder apoiar esta intervenção. -----------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, apenas para dizer, muito 

rapidamente, que a avaliação dos processos de candidatura, faz-se na base 

dos elementos que são entregues pelas entidades. Portanto, não se 

enquadrava na linha que, anteriormente, se candidatou, pelas razões que já 

foram aduzidas pelo senhor Diretor de Departamento.  ---------------------------------  

Do que se trata, é de uma linha de apoio, que tem um montante relativamente 

baixo, e que se destina, apenas, a conservação e manutenção de 

equipamentos. A intervenção de que falamos, é uma intervenção que está 

orçada, num valor, completamente, fora dessa lógica. Até dois mil e quinhentos 

euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Portanto, naturalmente, que tem que ser uma obra sujeita à apresentação 

prévia de um projeto. O Município não pode avaliar uma candidatura na base 

de um pressuposto que é: “Nós precisamos de uma infraestrutura que é um 

telheiro. Portanto, apoiem-nos lá com isso.” Nós percebemos que seja 

necessário. Conhecemos a situação, porque visitámos a coletividade. Mas, 

para poder definir se o projeto é apoiável pela solidez do projeto e pelas suas 
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caraterísticas, em termos de durabilidade e, também, naquilo que tem que ver 

com o licenciamento e o impacto urbanístico que tudo isto tem, naturalmente 

que precisamos que haja um conjunto de elementos que não vieram na 

candidatura inicial. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Grupo Dramático Corações de Vale Figueira, com o novo RMAA, podem 

retomar este processo. Agora, o que não faz sentido, é não mandaram os 

elementos e nós termos que ir à procura das entidades e dizer para os mandar. 

Não creio que esta seja a forma de lidarmos com estes assuntos. ------------------  

Em cada ano abrem-se as candidaturas e as pessoas estão conscientes de 

quais são as regras e apresentam os elementos que são necessários para 

verem viabilizados ou não, os seus projetos. E o Grupo Dramático Corações de 

Vale Figueira, têm, de novo, esta possibilidade. -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, eu fiz uma pergunta 

muito simples. Visto serem necessários outro tipo de documentos, para poder 

ser candidatável, se tinham feito essa solicitação. Não foi. Tudo bem. Mas 

também lhe digo: se é a questão do telheiro, nós também estamos a apoiar 

telheiros, coberturas e requalificação dos espaços exteriores. ------------------------  

Mas eu só questionei, se tinham solicitado algum projeto à entidade. Se não 

solicitaram, tudo bem. Só estava aqui a tentar perceber, o porquê da queda da 

candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------------  

É porque, senhor Vice-Presidente, é perfeitamente normal, não sendo nós 

possuidores do processo físico, que o questionemos. É normal. Julgo eu. --------  

Aliás, continuo a aguardar uma resposta, relativamente a um apoio de um 

RMAA e o processo físico, que solicitei nesta Câmara. Continuo a aguardar. ----  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Qual, senhor Vereador? ------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Do “Casaínhos Fest”. -------------------------------  

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DAS SENHORAS VEREADORAS 

E DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. 
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ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

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

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 40/2020 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O QUADRO 

NORMATIVO E O CALENDÁRIO DE PROVAS DO 25º TROFÉU “LOURES 

ATLETA JOVEM” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Troféu "Loures Atleta Jovem" é uma iniciativa municipal que visa contribuir 

para o desenvolvimento do atletismo, vocacionada para os escalões de 

formação; -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. Esta iniciativa é de extrema importância no âmbito do Plano de Intervenção 

Municipal do Atletismo, nomeadamente em termos da captação de novos 

praticantes, do incremento da prática da modalidade e do apoio ao trabalho 

desenvolvido pelas associações e clubes concelhios; -------------------------------  

C. Se trata de um evento que registou grande adesão por parte dos praticantes, 

ao longo dos anos em que foi concretizado; --------------------------------------------  

D. Foi manifesto o interesse das associações desportivas na realização do 25º 

Troféu "Loures Atleta Jovem", a decorrer em 2020;  ---------------------------------  

E. É fundamental reconhecer o trabalho realizado por estas associações 

contribuindo, assim, para a viabilização da continuidade da sua aposta na 

modalidade. --------------------------------------------------------------------------------------  

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, aprovar o quadro 

normativo e o calendário de provas do 25º Troféu "Loures Atleta Jovem", que 

consta da informação nº E/7896/2020, (…)” ------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 41/2020 - SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, AOS 

BOAVISTEIROS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA 

DO BAIRRO DA BOAVISTA --------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Os Boavisteiros - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro da 

Boavista, com o NIF 515 585 793, solicitou a cedência do Pavilhão Paz e 

Amizade para a realização de um encontro de Futsal, no dia 16 de novembro 

de 2019; -------------------------------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade, pressupõe o pagamento de 10,53€ 

(dez euros e cinquenta e três cêntimos) por hora, sem IVA incluído;  -----------  

C. A ocupação teve a duração de quatro horas, entre as 14h00 e as 18h00, do 

que resulta um valor total a pagamento de 51,81€ (cinquenta e um euros e 

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

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição 

solicitou a isenção do pagamento dos valores relativos 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 Paz e Amizade, em conjunção com a 

al. u) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a isenção do 

pagamento pela utilização do mesmo, aos Boavisteiros – Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro da Boavista, no valor total de 

51,81€ (cinquenta e um euros e oitenta e um cêntimos), IVA incluído à taxa 

legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- FOI APRESENTADA UMA ALTERAÇÃO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Nº. 41/2020 - SUBSCRITA PELO SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, 

PARA APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO 

PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, AOS BOAVISTEIROS - ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO DA BOAVISTA, A 

QUAL FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE: --------------------------------------------  
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

E. Os Boavisteiros - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro da 

Boavista, com o NIF 515 585 793, solicitou a cedência do Pavilhão Paz e 

Amizade para a realização de um encontro de Futsal, no dia 16 de novembro 

de 2019; -------------------------------------------------------------------------------------------  

F. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade, pressupõe o pagamento de 10,53€ 

(dez euros e cinquenta e três cêntimos) por hora, sem IVA incluído;  -----------  

G. A ocupação teve a duração de quatro horas, entre as 14h00 e as 18h00, do 

que resulta um valor total a pagamento de 51,81€ (cinquenta e um euros e 

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

H. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição 

solicitou a isenção do pagamento dos valores relativos à utilização acima 

indicada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Regulamento de Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em conjunção com a 

al. u) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a isenção do 

pagamento pela utilização do mesmo, aos Boavisteiros – Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro da Boavista, no valor total de 

51,81€ (cinquenta e um euros e oitenta e um cêntimos), IVA incluído à taxa 

legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 42/2020 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, À 

ASSOCIAÇÃO “COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SINTRA” ---  

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

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

A. A Associação “Companhia de Dança Contemporânea de Sintra”, com o NIF 

506 332 900, responsável pela criação da Academia de Dança - Pólos de 
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Loures e de Santa Iria da Azoia, requereu a utilização do Pavilhão Paz e 

Amizade, no dia 28 de setembro de 2019, para a realização da 4ª edição de 

um espetáculo de angariação de fundos do Grupo Feel It; -------------------------  

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

23,52€ (vinte e três euros e cinquenta e dois cêntimos), sem IVA incluído; ----  

C. A ocupação teve a duração de sete horas correspondendo a um valor total a 

pagamento pela utilização de 202,51€ (duzentos e dois euros e cinquenta e 

um cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada, nos 

termos indicados no documento registado sob o webdoc nº E/122937/2019. -  

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 

conjugação com a al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

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

respetiva utilização, à Associação “Companhia de Dança Contemporânea de 

Sintra”, no valor de 202,51€ (duzentos e dois euros e cinquenta e um 

cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, o valor que estamos 

a isentar, está calculado com base no pressuposto que a Associação é do 

Concelho, mas, pelo que percebemos, a Associação tem sede fora do 

concelho, logo, de acordo com a Tabela de Tarifas do Município de Loures, tem 

um valor diferente. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, vamos analisar e 

confirmar essa questão, por isso, vamos manter o ponto em Ordem do Dia. -----  

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. ----------------------------  
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--- Eram dezasseis horas e trinta minutos quando a reunião foi interrompida, 

tendo recomeçado às dezasseis horas e cinquenta e três minutos. -----------------  

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

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

 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 43/2020 - 

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

RATIFICAÇÃO, BEM COMO A APROVAÇÃO NO QUE RESPEITA A 

TRABALHOS COMPLEMENTARES, RESPETIVA ORDEM DE EXECUÇÃO E 

OS PARECERES DA FISCALIZAÇÃO, E, AINDA, OS TRABALHOS A MENOS;  

- APROVAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

CONTRATUAL E A DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA DA 

COMPETÊNCIA PARA A ADJUDICAÇÃO DOS TRABALHOS 

COMPLEMENTARES; - REFERENTE À EMPREITADA “EDIFÍCIO PARA 

SERVIÇOS MUNICIPAIS NA AVª DE MOSCAVIDE, 65 - BALCÃO SIM” EM 

MOSCAVIDE ----------------------------------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 1.584-A/DOM) ---------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Que o adjudicatário CVF – CONSTRUTORA VILA FRANCA, LDA 

apresentou as suas propostas (MOC1, MOC2 e MOC3) para execução de 

trabalhos complementares no âmbito da empreitada “Edifício para Serviços 

Municipais na Av.ª de Moscavide, 65 – Balcão SIM”, em Moscavide, na 

sequência da necessidade de executar trabalhos adicionais imprevisíveis de 

natureza estrutural  para reforço dos elementos resistentes da estrutura; -----  

B. O expresso no conteúdo da informação n.º 773/DEC/PB, de 2019.10.30 

aditada pela informação 778/DEC/PB de 2019.11.04 e Anexos, na 

informação 877/DEC/PB de 2019.12.06 e Anexos, e na informação 

004/DO/PB de 2020.01.16 e Anexos; -----------------------------------------------------  

C. Que a necessidade urgente de ser proferida a ordem de execução dos 

trabalhos complementares referentes à MOC 1 ao empreiteiro, de modo a 

evitar atrasos e constrangimentos no desenvolvimento daquela frente de 

obra, impulsionadores de assunção de encargos adicionais imputáveis ao 

Município, conduziu à necessidade de, por despacho datado de 2019.11.20 

do Sr. Presidente da Câmara, ser ordenada a execução célere dos trabalhos 

complementares identificados na MOC 1; -----------------------------------------------  
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D. A desnecessidade de execução dos trabalhos referentes à demolição de 

paredes exteriores, identificados na MOC 2, conforme expresso na 

informação 877/DEC/PB, de 2019.12.06 e Anexos; ----------------------------------  

E. Que o preço atribuído aos trabalhos complementares, na sua globalidade 

(MOC 1, MOC 2 e MOC 3), corresponde a 4,16 % do valor contratual 

corrigido, não ultrapassando, pois, os limites legais definidos no CCP, de 

40%; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

F. Que o adjudicatário CVF – CONSTRUTORA VILA FRANCA, LDA solicitou a 

concessão de prorrogação de prazo cujos pressupostos foram objeto de 

parecer pela fiscalização; --------------------------------------------------------------------  

G. O expresso no conteúdo da informação n.º 005/DO/PB, de 2020.01.16 e 

Anexos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

H. O expectável incumprimento dos prazos legais de resposta – de 

competência da Câmara na qualidade de dono da obra e de órgão 

competente para a decisão de contratar – ao empreiteiro, no que respeita ao 

procedimento previsto para a execução dos trabalhos complementares, nos 

termos dos artigos 372º, 373º e 374º, todos do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), o que aconselha à delegação desta competência no 

Presidente da Câmara;  -----------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º, 

do artigo 109º e 370º e seguintes, e artigo 379º, todos do D.L. 18/2008, de 29 

de janeiro (CCP), do nº 3 do artigo 35º e da alínea f) do nº 1 do artigo 33º, 

ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, da alínea b) do nº 1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho: --------------------------------------  

1. A ratificação da aprovação dos trabalhos complementares e respetiva ordem 

de execução, conforme identificados na Informação º 773/DEC/PB, de 

2019.10.30 e parecer da fiscalização referentes à MOC 1, e 874/DEC/PB, de 

05.12.2019, no valor de 1.377,00€ (mil, trezentos e setenta e sete euros); ----  

2. A aprovação dos trabalhos complementares e respetiva ordem de execução, 

no valor de 4.346,42 (quatro mil trezentos e quarenta e seis euros e 

quarenta e dois cêntimos), conforme identificados na informação 

877/DEC/PB, de 2019.12.06 e parecer da fiscalização referentes à MOC 2; --  
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3. A aprovação de trabalhos a menos conforme identificados na informação 

877/DEC/PB, de 2019.12.06 e parecer da fiscalização anexo, no valor de 

858,32€ (oitocentos e cinquenta e oito euros e trinta e dois cêntimos); ---------  

4. A aprovação dos trabalhos complementares e respetiva ordem de execução, 

no valor de 12.751,82 (doze mil setecentos e cinquenta e um euros e oitenta 

e dois cêntimos), conforme identificados na informação 004/DO/PB, de 

2020.01.16 e parecer da fiscalização, referentes à MOC 3; ------------------------  

5. A aceitação do pedido de prorrogação de prazo contratual em 134 dias, nos 

moldes propostos pelo parecer da fiscalização, passando a data para 

conclusão da empreitada a ser 29 de maio de 2020; ---------------------------------  

6. A delegação no Presidente da Câmara da competência para a adjudicação 

dos trabalhos complementares integrados na MOC 1, MOC 2 e MOC 3, 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, para 

ordenar os trabalhos a menos 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. --------------------------  

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

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA.  ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E O SENHOR VEREADOR DO PARTIDO 

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -------  

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

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

 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 44/2020 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA RELATIVA À 

PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO DA 

MEALHADA/ENCOSTA DO CONVENTINHO ---------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 1033/2015/DPRU) ----------------------------------------------------------------  
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 “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------  

A. O teor da informação dos serviços municipais a fls. 495 e 496, e o despacho 

do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 496; ----------------------------------------------------------  

B. Que a área abrangida pelas quatro unidades de execução que agora se 

pretende delimitar integra um espaço estratégico necessário à ampliação do 

Parque Adão Barata, de forma a mediar a relação entre os tecidos urbanos 

consolidados de Santo António dos Cavaleiros, Mealhada e Loures, em 

condições de compatibilidade com a estrutura ecológica municipal e a rede 

ecológica metropolitana; ----------------------------------------------------------------------  

C. Que na mesma área concorrem necessidades de cativação de corredores 

necessários aos necessários investimentos em condições de mobilidade e 

transportes, sejam a reserva de canal para a reivindicada extensão do 

metropolitano a Loures, sejam a ampliação do perfil transversal da EN8, 

para acolher corredor dedicado ao transporte público, seja, ainda a cativação 

do espaço necessário à constituição de pista ciclável; -------------------------------  

D. A necessidade de estruturação da intervenção em ordem às mais 

adequadas condições da sua execução e de faseamento da edificação 

proporcionada, que implicou a consideração de 4 unidades de execução; ----  

E. Que, atendendo a que a área em questão não é abrangida por plano de 

urbanização ou plano de pormenor, se impõe, nos termos do RJIGT, 

proceder a abertura de período de discussão pública, prévio à deliberação 

da delimitação da unidade de execução em questão; --------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao processo 

1033/2015/DPRU, titulado como “Unidade de Execução da Mealhada/Encosta 

do Conventinho”, ao abrigo do nº 4 do artigo 148º do Decreto-Lei 80/2015, de 

14 de maio (RJIGT), na redação vigente, aprovar: ---------------------------------------  

A abertura do período de discussão pública, por um prazo de 30 dias, da 

proposta de delimitação das seguintes Unidades de Execução: ----------------------  

1. Unidade de Execução A – Encosta do Conventinho, nos termos e área 

abrangida, conforme fls. 436 a 443 do processo em referência; ------------------  

2. Unidade de Execução B – Encosta do Conventinho, nos termos e área 

abrangida, conforme fls. 427 a 435 do processo em referência; ------------------  

3. Unidade de Execução C – Encosta do Conventinho, nos termos e área 

abrangida, conforme fls. 418 a 426 do processo em referência; ------------------  
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4. Unidade de Execução D – Encosta do Conventinho, nos termos e área 

abrangida, conforme fls. 410 a 417 do processo em referência.  -----------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, a Proposta que hoje 

trazemos, está englobada na estratégia que já foi discutida e apresentada, no 

âmbito da designação “Loures, a cidade que queremos” e faz, efetivamente, 

jus, à necessidade de expansão do nosso Parque Adão Barata. ---------------------  

Dizer, também, que esta Proposta, se assume como uma referência, no âmbito 

de uma zona verde da cidade. Só para termos uma ideia, este trabalho que 

agora tem início e que permitirá esta expansão, aumentará, em quatro vezes, o 

Parque Adão Barata, ficando, assim, uma área verde na cidade, de quase vinte 

e seis hectares. -------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, esta Proposta que agora trazemos para deliberação, tem essa 

importância vital, como zona verde de referência para a cidade, e que, 

naturalmente, também tem associados outros pontos de igual importância, 

como a renovação urbana da frente edificada da estrada nacional oito, e, ainda, 

a cativação do espaço para a expansão da linha do metro, que ali temos 

prevista a sua passagem. ------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, esta Proposta de abertura de discussão pública, 

é, por isso, um convite aos proprietários para que se associem à Câmara e 

para que discutam connosco, para podermos, assim, operacionalizar estas 

propriedades, de forma a que hajam benefícios em prol de todos, naturalmente, 

com o apoio que queremos dos proprietários. ---------------------------------------------       

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, agradeço as explicações 

do senhor Vereador Tiago Matias. Mas olhando para a documentação que foi 

disponibilizada, a minha dúvida, é devida ao facto de, no meio de toda a 

documentação, haver um parecer jurídico, que fala sobre o sistema de 

imposição administrativa. ------------------------------------------------------------------------  
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Por isso, a questão que eu coloco, é se o Município vai optar por esse sistema, 

de forma pura e dura, ou vai, efetivamente, encetar diálogos e negociações 

com os proprietários dos terrenos que estão nestas Unidades de Execução?----  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, como disse, esta 

discussão pública, é um convite aos proprietários, para se associarem à 

Câmara, para o desenvolvimento territorial desta zona. --------------------------------  

Quanto ao parecer jurídico, naturalmente, a Lei assim o permite, havendo estas 

duas capacitações: a imposição por cooperação, ou por imposição. E, 

naturalmente, queremos saber quais são os próximos passos, para poder 

informar as pessoas. Mas como é obvio, a nossa convicção, é que consigamos, 

por via da cooperação, poder chegar a acordo com todos os proprietários, 

porque há mais valias claras para eles, e, portanto, pensamos que poderá ser 

esse o caminho. E queremos que seja esse o caminho. É evidente que há 

outros caminhos que a Lei permite, que não podemos deixar de dar a conhecer 

aos proprietários, à Câmara e aos Vereadores aqui presentes. ----------------------   

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Votámos, favoravelmente, esta Proposta, 

porque julgamos que o período de discussão pública é fundamental, para 

debater estas matérias. ---------------------------------------------------------------------------  

Mas que fique bem expresso, que julgamos que o sistema de imposição 

administrativa, deve ser sempre o último passo a decorrer e que esta Câmara 

deve encetar negociações sérias com os proprietários dos lotes, de forma a 

que possa levar avante estas Unidades de Execução. ----------------------------------  
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 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 45/2020 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO Nº 02/2002 

(PROCº. Nº. 66.863_URB_L_L - JOSÉ GOMES PINHEIRO) -------------------------  

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

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

A. O teor das informações dos serviços municipais e o despacho do Diretor do 

DPGU, no documento E/121941/2019; ---------------------------------------------------  

B. Que a alteração ao alvará de loteamento 02/2002, do Bairro da Primavera, 

em Via Rara – Santa Iria de Azóia se resume ao acerto de limites e áreas 

dos lotes 174 (+25,76 m2) e 175 (-25,76 m2) e à atribuição de uso 

exclusivamente habitacional ao lote 175, presentemente com parte da 

superfície de pavimento destinada a comércio (89,16 m2);  ------------------------  

C. Que, da alteração proposta, para o conjunto do bairro, apenas resulta a 

redução da superfície de pavimento destinada a atividades económicas e 

número de frações comerciais preconizadas, mantendo-se inalterados os 

restantes parâmetros urbanísticos; --------------------------------------------------------  

D. Que a alteração pretendida, de passagem de uso partilhado de habitação e 

comércio/serviços em alguns lotes, para satisfazer as quotas impostas pelo 

PDM que vigorou até 2015, já foi viabilizada para outros lotes do Bairro da 

Primavera, no quadro do PDM presentemente em vigor, em resultado do 

processo de revisão concluído; -------------------------------------------------------------  

E. Que a localização periférica e dispersa dos usos comerciais preconizados, 

não faculta as melhores condições da sua viabilização económica; -------------  

F. Que, da consulta pública e notificação aos proprietários dos lotes, não 

resultou qualquer oposição à alteração ao alvará de loteamento agora 

preconizada; -------------------------------------------------------------------------------------  

G. O parecer favorável da Junta de Freguesia de União de Freguesias de Santa 

Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela, no documento E/98463/2019; -  

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

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao alvará de licença 

loteamento nº 02/2002, do Bairro da Primavera, em Santa Iria de Azóia, na 

União das freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 

com incidência nos lotes 174 e 175, e face à pretenção instruída no processo 

66863//URB_L_L, em nome de José Gomes Pinheiro, ao abrigo do disposto do 
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nº 1 do artigo 5º e do n.º 1 artigo 23º, e n.º 4 do art.º 27º do RJUE (Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto – Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente: -----------------------------------------  

Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 02/2002, com incidência dos lotes 

174 e 175, nas condições expressas na planta síntese e quadro urbanimétrico 

propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -------  

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

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

--- Eram dezassete horas, quando a Vereadora, senhora Sónia Paixão, saiu da 

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

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

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

 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 46/2020 - SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO Nº 13/1999 ---------------------------------  

 (PROCº. Nº. 63.688/LA/L/OR IMOCOMÉRCIO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, 

S.A.)----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O teor da informação dos serviços municipais a fls. 701 a 703 e o despacho 

do Sr. Diretor do DPGU, a fls. 704; --------------------------------------------------------  

B. A vigência do Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal (PPBP), publicado e 

Diário da República, 2ª série, nº 35, de 19-02-2008, em resultado da sua 

aprovação pela Assembleia Municipal de Loures, em 25-09-2007; --------------  

C. Que o projeto de loteamento agora em apreciação, respeitando 

integralmente o PPBP, e conforme o parecer jurídico a fls. 671 a 676, não 

pode ser rejeitado, sob pena de tal rejeição configurar a prática de crime de 

prevaricação, punido pelo disposto no artigo 11º da Lei 34/87, de 11 de 

julho; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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D. Que, quer o sentido do parecer da Comissão Consultiva da Estrutura 

Patrimonial, consultada nos termos do PDM em vigor, quer o sentido da 

exposição da Associação de Moradores do Bairro da Petrogal, perspetivam 

o desrespeito pelo PPBP; --------------------------------------------------------------------  

E. Que não se confirma a desconformidade do projeto de loteamento com o 

PPBP, como era invocada pelo parecer da Junta da União das Freguesias 

de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela, a fls. 325 e 336; ------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao alvará de licença 

loteamento nº 13/1999, referente ao Bairro da Petrogal, Bobadela, em São 

João da Talha, na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 

Talha e Bobadela e face à pretenção instruída no processo 63.688/LA/L/OR, 

em nome de Imocomércio, Sociedade Imobiliária, S.A., ao abrigo do disposto 

do nº 1 do artigo 5º, artigo 23º e nº 4 do artigo 27º do RJUE (Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na redação em vigor: ------------------------------------------------------  

Aprovar a alteração ao alvará de loteamento nº 13/1999, nos termos expressos 

na Planta Síntese e respetivo quadro urbanimétrico, nas condições 

mencionadas no ponto 6 (fl.701 verso do processo em referência) da 

informação do Sr. Chefe da Divisão de Gestão Urbanística. ---------------------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

Proposta, começo por dizer que, já em março de dois mil e onze, este pedido 

foi aprovado por esta Câmara. Estamos a falar, exatamente, da 

operacionalização de um Plano de Pormenor, que é consubstanciado por via 

deste processo, o qual criou direitos adquiridos sobre essa aprovação, à data 

da aprovação do Plano. E este processo, em concreto, como já referi, serve, 

exatamente, para operacionalizar o Plano de Pormenor aprovado. -----------------  

Como já referi, o pedido já tinha sido aprovado em março de dois mil e onze, 

mas por razões que assistem ao Promotor, ele não levantou a licença, 
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eventualmente, por questões associadas ao mercado imobiliário, e vem agora 

operacionalizar este processo, por via deste pedido. ------------------------------------  

Queria, ainda, deixar algumas notas sobre o mesmo. A primeira, que no Âmbito 

do processo de discussão pública, tivemos várias discussões/reuniões de 

trabalho com os moradores, onde nos foi solicitada a possibilidade de reversão 

do Plano e quanto é que isso acarretaria para os cofres municipais. Essa conta 

foi feita, pedimos essa avaliação ao promotor e a uma entidade externa, tendo 

ficado registado que valeria a quantia de dez milhões de euros. ---------------------  

A segunda, dizer que se conclui neste processo, também, e isso ficou claro nas 

informações e nas dúvidas suscitas pela própria Junta de Freguesia, que o 

processo em causa, corresponde “ipsis verbis” ao Plano de Pormenor. ------------  

A terceira, dizer que este processo, de facto, é um processo longo, e que, 

decorrente deste Plano de Pormenor, não tendo sido operacionalizado por via 

da operação de loteamento, foram assumidos vários compromissos no decurso 

do tempo e no anterior Executivo, que vai desde a ocupação do campo 

desportivo pela entidade local, ao estacionamento público, onde se realizam as 

festas e onde, presentemente, se encontram os blocos provisórios para a 

escola. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, podemos dizer que são áreas ocupadas e assumidas pela população 

e não registadas e não regularizadas.--------------------------------------------------------    

Por último, quero dar nota que também foi solicitado um esclarecimento ao 

nosso apoio jurídico, relativamente às responsabilidades legais, caso o Plano 

não venha a ser aprovado. ----------------------------------------------------------------------  

Posto isto, sabemos que este processo tem suscitado um conjunto de 

participações e manifestações, que podem tender para a demagogia e para o 

empolamento das vontades. No entanto, quero aqui apelar ao bom senso de 

todos os senhores Vereadores, para que possamos aprovar este processo, 

porque se conforma com o Plano de Pormenor e, acima de tudo, que 

possamos, em conjunto, esclarecer a população, como já temos vindo a fazer, 

das consequências que a não aprovação deste Plano, pode vir a ter. --------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, esta é uma matéria que 

me é muito cara, e a única vez que me pronunciei sobre ela, foi em dois mil e 

dezasseis, e dei parecer negativo. Foi a única vez em que me pronunciei sobre 

este parecer. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Dito isto, a questão que quero colocar, e que não me parece de somenos 

importância fazê-lo, é se, caso este Plano não seja aprovado, os terrenos que 

não estão em posse da Câmara, e estamos a falar do campo e do 

estacionamento, revertem, efetivamente, para o urbanizador? E porque não 

essa solução dessa reversão pura e dura, que não afeta tanto aquela zona, 

como irá, efetivamente, afetar, aquele Plano. ----------------------------------------------  

Dar aqui algumas notas, porque foi sempre muito referido, a ajuda ao 

esclarecimento. E a ajuda ao esclarecimento, é global em todo o lado. Nós 

estamos a falar de um processo, que no seu início começou mal. Todo o 

andamento que este processo tem e todas as implicações que tem para aquela 

população em geral, são negativas. Aliás, para a mata, é puramente 

avassalador, aquilo que estamos aqui a aprovar. -----------------------------------------  

Gostaria, ainda, de colocar aqui uma questão. Então se não há outra opção, 

caso contrário, estamos a incorrer em crime, segundo o parecer que nos é 

enviado, o que é que estamos aqui a fazer? Isto é, caso queiramos votar 

contra, somos uns criminosos. A questão é mesmo esta. ------------------------------  

Portanto, se eu nunca me pronunciei positivamente sobre este processo, 

porque é que eu agora tenho que me condicionar a um parecer, que me diz 

que, caso eu não aprove, tenho que responder por oito milhões. E em relação a 

estes oito milhões, estamos a falar só da avaliação daquilo que lá está, do 

equipamento em si, ou se, revertendo o alvará, já estão a considerar o 

retrocesso à sua fase e base original, porque não perde volumetria nem área 

de construção, relativamente àquilo que foi aprovado no Plano de Pormenor? --  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, o senhor está a falar 

em nome individual e não pela bancada do Partido Socialista. Certo? -------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Individual. ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, se é individual, é bom 

que fica registado, porque, como sabe, as posições do Partido Socialista, quer 

na Junta de Freguesia, quer na Câmara, divergem. Mas, naturalmente, é a 

liberdade do senhor Vereador. Só queria registar, para que fique clara essa 

posição. Aliás, o senhor Vereador já tem assumido divergências com o seu 

partido. Mas, repito, queria deixar isso claro. -----------------------------------------------  
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Senhor Vereador, naturalmente, em relação à reversão do Plano, não só os 

prejuízos da assunção daqueles espaços, que foram consubstanciadas pelo 

Presidente Carlos Teixeira, à data, e isso está escrito em vários Protocolos 

estabelecidos, portanto, não foi uma “coisa” que foi feita porque nos apeteceu 

ocupar o estacionamento ou ceder aquele espaço, de forma antecipada, à 

Associação. Há aqui direitos protocolares concretos. Mas, como dizia, se 

houver reversão do Plano, naturalmente, os terrenos voltarão à posse da 

Câmara, mas teremos que indemnizar os promotores, na quantia que está 

explicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------     

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador, uma pequena correção, 

porque, à data, o senhor não estava cá. Aquele estacionamento que ali está, 

sempre foi considerado um estacionamento precário. Até serem lá instalados 

os monoblocos, estava lá um estacionamento precário. Mais, nem a própria 

Câmara, se quis “atravessar” com a criação das condições de estacionamento 

que foram ali feitas. Aliás, foi a Junta de Freguesia que criou aquelas 

condições, para se poderem ali estacionar os carros. -----------------------------------  

E quando se fala em estacionamento, até parece que foi o Município que criou 

ali um investimento. Mas não foi. Para criar aquelas condições que lá estão 

criadas agora, o Município fez, exatamente, zero. ----------------------------------------  

E sim, senhor Vereador Tiago Matias, eu falo a título pessoal, porque eu 

sempre falei nesta questão, a título pessoal. E a primeira vez que estou a 

debater este tema, em qualquer dos Órgãos para os quais fui eleito, é hoje 

aqui, porque, em dois mil e oito, quando houve um parecer positivo, pela 

consulta pública prestada pela Junta de Freguesia, eu nem sequer ainda fazia 

parte da mesma. E quando em dois mil e dezasseis foi, novamente, solicitado, 

foi a primeira vez que eu dei um parecer sobre essa matéria, e dei parecer 

negativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, relativamente a esta matéria, o que me causou maior 

estranheza, foi a questão do parecer jurídico, relativamente ao qual não tive 

tempo de me debruçar, de forma efetiva. Por isso, julgo que não haveria 

prejuízo para este ponto, se o pudéssemos adiar por uma semana. Até porque 

estamos a falar de um processo que começou em mil novecentos e noventa e 

nove, por isso, penso que não é por demorar mais uma semana, que haverá 

prejuízo para o mesmo.  --------------------------------------------------------------------------  
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Assim, senhor Presidente, para me poder debruçar melhor sobre esta matéria, 

e para, em consciência, de forma livre e muito mais fundamentada, me poder 

pronunciar sobre esta matéria, solicitava que o ponto fosse adiado, até pela 

responsabilidade criminal e financeira que vem aqui alocada. ------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, não tenho qualquer 

problema que o ponto seja adiado mais quinze dias, para que o senhor 

Vereador Nuno Dias tenha uma votação mais em consciência. ----------------------  

No entanto, queria, ainda, dizer, que, efetivamente, em relação ao loteamento 

em concreto, estamos a consomar uma formalidade, de operacionalizar o 

Plano de Pormenor, por via do loteamento. E estamos, também, aqui, a 

conformar, é que não há discrepâncias entre o Plano de Pormenor e o 

loteamento. É isso que, em bom rigor, estamos a consumar nesta deliberação.  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, vou aceder ao 

pedido do senhor Vereador Nuno Dias e espero que tenhamos todos uma boa 

reflexão sobre esta matéria, porque, mal seria que, se num momento original 

de constituição destes direitos, um determinado Executivo promoveu esta 

solução, e os que agora estão em funções votaram contra, que agora na 

consumação obrigatória, salvo se optarmos pela indemnização de dez milhões 

de euros, que me parece ser um valor que nos põe fora de questão nesta 

matéria, não vamos vir a ter uma inversão das posições, que eu julgo que se 

acontecer, não abonará muito à credibilidade da vida política local. -----------------  

Mas estou confiante que a reflexão que vai ser feita é, também, para, 

salvaguardadas as posições individuais, podermos ter todos, uma apreciação 

responsável deste processo, para mantermos aqui um certo nível de dignidade 

na nossa intervenção e debate político que temos tido e que espero que 

continuemos a ter. ---------------------------------------------------------------------------------    

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. ----------------------------  
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 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 47/2020 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

O APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES ADERENTES AO CARNAVAL 

INFANTIL ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Plano de atividades do Departamento de Educação está 

previsto a realização do desfile de Carnaval Infantil 2020; --------------------------  

B. Numa organização que envolve as Juntas de Freguesia, os Agrupamentos 

de Escolas da rede escolar concelhia e as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social com valência educativa, no dia 21 de fevereiro 2020, 

será comemorado o Carnaval Infantil, na Rua Vasco da Gama, no Infantado 

sob o tema É Segredo; ------------------------------------------------------------------------  

C. O corso envolve a participação de alunos de 11 Agrupamentos de Escolas 

concelhios e 10 Instituições Particulares de Solidariedade Social. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, 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, delibere 

aprovar um apoio financeiro de 2€ por aluno/criança dos Agrupamentos de 

Escolas e Instituições Particulares de Solidariedade Social, para a aquisição de 

materiais que visam a execução de fatos, máscaras e adereços a utilizar no 

desfile, num total de 10.966,00 € (dez mil, novecentos e sessenta e seis euros), 

nos moldes previstos na Informação n.º 08/DISE/HG, datada de 21 de janeiro 

de 2020, que faz parte integrante da presente proposta. -------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente ao 

Carnaval Infantil, queria deixar aqui algumas notas que me parecem 

fundamentais. A primeira, já vi que vai ser alterado o funcionamento do 

carnaval, nomeadamente, com a realização de dois cortejos, o que, a nível 

operacional, pelo menos a parte logística de transporte, designadamente, a 
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entrega e largada das crianças, será muita mais fácil a gestão de tempos, 

eventualmente, inviabilizando alguns atrasos que têm sido recorrentes em anos 

anteriores. Ainda o ano passado houve atrasos, pelos menos de hora e meia, 

entre o términus do cortejo e a chegada à escola. ----------------------------------------  

Uma outra nota, tem a ver com o facto de eu, na última Reunião de Câmara 

onde este assunto foi falado, salvo erro, nesta mesma altura do ano, em dois 

mil e dezanove, ter questionado o senhor Vereador Gonçalo Caroço, em 

relação ao desfile do Carnaval Infantil não ser realizado na Rua da República, 

no centro da cidade de Loures, que, aliás, tinha sido um compromisso da sua 

antecessora. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na altura, o senhor Vereador respondeu-me que, nesse ano, seria impossível 

porque aquela rua estava em obras, mas que, se houvesse esse entendimento, 

quando terminassem as obras, o desfile de carnaval regressaria à rua da 

República. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, a questão que coloco, é se o desfile vai ser alterado, ou se se vai 

manter no Infantado? É porque no Infantado, o percurso que as crianças 

fazem, tem, sensivelmente, um quilometro e meio. O que eu acho que é um 

percurso exagerado para um desfile de carnaval, atendendo à idade de 

algumas crianças. Algumas têm três anos.  ------------------------------------------------  

Portanto, como nessa Reunião de Câmara de dois mil e dezanove, disseram 

que nesse ano não podia ser na Rua da República, porque a mesma estava 

em obras, gostava de saber se pensaram nessa alteração, se vão retomar esse 

conceito, ou se vão manter o conceito de realizar o desfile do Carnaval Infantil 

no Infantado, uma vez que, efetivamente, tem as ruas mais largas? No entanto, 

se reabilitámos o centro da cidade de Loures e demos alguma largura aos 

passeios, na minha opinião, também deve servir para passar o desfile de 

Carnaval Infantil no centro da cidade. --------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Dias, o senhor fez 

referência aos atrasos de hora e meia na edição anterior. No entanto, e para 

que fique claro, esses atrasos não foram da responsabilidade do Município. 

Deveram-se a uma situação que, aliás, está na origem das decisões tomadas 

para este ano, que foi um tipo de exigência das forças de segurança no 

terreno, na altura, que, aliás, não aconteceu em mais nenhum Carnaval Infantil 

nos municípios onde há Carnaval Infantil, que levou ao bloqueamento da saída 
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das crianças. Portanto, não foi uma deficiência organizativa do cortejo, digamos 

assim, foi uma circunstância motivada pela atuação de uma entidade externa, 

que agora não está aqui em causa a discussão dessa atuação. ---------------------  

Portanto, que isso fique claro, porque, se não, parece que tinha sido um caos 

organizativo, quando não foi nada disso. Foi uma situação bem diferente. --------  

E essa situação bem diferente, é uma das principais razões para repartirmos o 

cortejo este ano, tendo em conta que a Câmara não tem nenhuma garantia de 

que possa vir a acontecer uma atuação do mesmo tipo da que houve no ano 

anterior, motivada por denuncias de cidadãos que entendem fazer denuncias 

em relação ao transporte das crianças no Carnaval Infantil, que, repito, na 

apreciação da Câmara, cumpria todas as exigências legais de segurança, mas 

não foi esse o entendimento de outras entidades. ----------------------------------------  

Portanto, pensando nisso, a Câmara resolveu repartir o desfile de carnaval em 

dois, por um lado, porque, apesar de ter procedido à aquisição de dispositivos 

de retenção nalguma quantidade, não é a suficiente para garantir que todos os 

lugares o tenham. E por outro, porque sabemos existir uma insuficiência de 

veículos com os dispositivos que o ano passado foram exigidos, por parte dos 

operadores que trabalham na área do aluguer de autocarros. Portanto, esta foi 

a principal razão para a repartição do percurso. -------------------------------------------  

Dizer, ainda, ao senhor Vereador, que, havendo aqui um conjunto de 

alterações e um ano em que vamos testar este novo modelo, bem como estes 

novos dispositivos nos autocarros, entendemos, cautelarmente, não fazer a 

mudança para a Rua da República, até porque a avaliação que foi feita pelos 

nossos técnicos, foi que, este ano, valia a pena mantê-lo, ainda, no Infantado e, 

para o ano, fazer-se uma nova avaliação.  --------------------------------------------------  

Portanto, era isto que queria dizer, para que esta questão fique aqui bem clara 

e, depois, quero, também, valorizar, o facto de termos quase seis mil crianças 

inscritas para este Carnaval Infantil, mais oitocentas do que no ano anterior, o 

que significa que, apesar de todos estes percalços, sobretudo no ano passado, 

esta iniciativa continua a ser muito atrativa para as escolas e para as IPSS – 

Instituições Particulares de Solidariedade Social. Aliás, o número das entidades 

que querem participar no Carnaval Infantil de Loures, continua a crescer. --------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, eu nunca minimizei nem 

a necessidade, nem a pertinência, nem o valor deste desfile. Nunca foi essa a 
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minha intenção e nunca o fiz, até porque acho que estas iniciativas são 

importantes e, inclusivamente, a minha filha veio ao cortejo. --------------------------  

Quanto aos sistemas de retenção, senhor Presidente, digo-lhe muito 

sinceramente, na creche que a minha filha frequenta, sempre que há uma 

deslocação, é solicitado aos pais que levem as cadeiras de retenção. -------------  

Mas quando eu falei no atraso, e o senhor Presidente disse que o ano passado 

foi por causa das cadeiras de retenção. Então eu pergunto-lhe: e há dois anos?  

Penso que é uma questão de organização. ------------------------------------------------  

Depois, dizer, ainda, que, além do percurso ser excessivo, principalmente para 

as crianças de três/quatro anos, como já referi anteriormente, no final do 

desfile, deram às crianças umas maçãs e uns sumos. Mas, na minha opinião, 

muito sinceramente, acho que mais importante que os sumos, era terem dado 

umas garrafas de água. Porque, de facto, algumas delas, até com fatos 

elaborados, ficam com sede. Posso dizer-lhe que, por exemplo, para a minha 

filha, comprei três garrafas de água. ----------------------------------------------------------    

Senhor Presidente, quando eu faço estes alertas, não é em tom de critica. É 

para fazermos melhor. Porque acho que é importante e fundamental, que 

possamos proporcionar uns momentos agradáveis a quem está no cortejo. Por 

exemplo, na questão dos transportes, congratulo a Câmara por ter adquirido os 

sistemas de retenção, para podermos melhorar os tempos de espera. Mas, 

apesar de termos melhorado, de certeza, que ainda podemos melhorar mais, 

este tipo de iniciativas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, ainda me lembro que 

quando fazíamos esta iniciativa na Rua da República, reclamava-se da 

dificuldade de circulação dos autocarros naquela rua. ----------------------------------  

Portanto, senhor Vereador, registo com muito agrado as suas contribuições, 

mas julgo que a melhor aferição desta iniciativa, é o seu sucesso. E isso 

significa que ela é considerada interessante e bem organizada, por parte das 

Instituições que participam, nomeadamente, IPSS, escolas e até 

estabelecimentos do ensino privado, que aliás, participam voluntariamente. 

Ninguém os compele para isso. ----------------------------------------------------------------  

Julgo que vamos ter um grande Carnaval Infantil, e cá estaremos para depois 

fazer o balanço e para o ano melhorarmos as questões que possam ser 

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

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

A VEREADORA SRª. SÓNIA PAIXÃO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -------  

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

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

 PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 48/2020 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO 

DE RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA FUTURA OCUPAÇÃO DE 

POSTO(S) DE TRABALHO DA CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL, PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO 

PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO ----------------------------------------------  

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

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

A.  A equipa operacional afeta ao refeitório municipal responde, de forma 

regular, ao apoio a iniciativas municipais, para além do serviço de almoços; -  

B.  O ritmo de trabalho destes trabalhadores é intenso, e apesar de haver um 

forte investimento em termos de condições de trabalho (no que respeita aos 

instrumentos facilitadores da atividade), é fundamental ter disponível uma 

reserva de recrutamento que permita acautelar a existência de recursos 

humanos suficientes para responder à atividade normal do serviço; -------------  

C.  No âmbito do processo de descentralização de competências, prevê-se a 

necessidade de colmatar a eventual falta de trabalhadores nos refeitórios 

escolares, que virão para a gestão municipal; ------------------------------------------  

D.  Para efeitos do disposto no artigo 16.º do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquia 

Locais (EGRA), que informou, a 07.01.2020, que ainda não se encontra 

constituída a EGRA para os seus Municípios; ------------------------------------------  

E. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do artigo 

16.º–A, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não existirem 

trabalhadores em situação de valorização profissional. ------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a abertura de procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento, para futura ocupação de posto(s) de 

trabalho da categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 

Operacional, na área funcional de Cozinha, para exercício de funções nos 

Departamentos de Recursos Humanos e de Educação, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos 

do n.º 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. -------------------------------------------  

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se de 

contratar, para reserva de recrutamento, para futura ocupação de postos de 

trabalho, na categoria de Assistente Operacional, para a área da cozinha. 

Portanto, para os refeitórios. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA SRª. SÓNIA PAIXÃO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -------  

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

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

 PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 49/2020 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE 

RECRUTAMENTO PARA OCUPAÇÃO DE OITO POSTOS DE TRABALHO, 

DA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, PARA CONSTITUIÇÃO DE 

VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO --------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 11.ª Reunião Extraordinária da Câmara 

Municipal, realizada em 15 de novembro de 2019, e na 2.ª reunião da 5.ª 
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Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 12 de dezembro de 

2019, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o 

ano de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho na 

categoria de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, na 

área de formação académica – Licenciatura em Arquitetura; ----------------------  

C. 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; ---------  

D. 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; ----------------------------------------------  

E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquia 

Locais (EGRA), que informou, a 07.01.2020, que ainda não se encontra 

constituída a EGRA para os seus Municípios; ------------------------------------------  

F. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do artigo 

16.º– A, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não existirem 

trabalhadores em situação de valorização profissional; 

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de Técnicos Superiores, 

na área de formação académica – Licenciatura em Arquitetura, tendo em 

conta as atividades de natureza permanente a desenvolver pelos serviços 

municipais.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, para a ocupação de 8 postos de trabalho da categoria de 

Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, para a constituição de 
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vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado: ------------------------------------------------------------  

Unidade Orgânica 
Área Formação 

Académica 
Total 

Departamento de Obras Municipais 
Licenciatura em 

Arquitetura 

6 

Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística 
2 

Total 8 

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se da abertura 

de um concurso na área de formação de arquitetura. -----------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA SRª. SÓNIA PAIXÃO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -------  

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

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

 PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 50/2020 - 

SUBSCRITA DE DELIBERAÇÃO PELO SR. VEREADOR GONÇALO 

CAROÇO, PARA APROVAR A ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA A OCUPAÇÃO DE QUINZE 

POSTOS DE TRABALHO, DA CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL, PARA A CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO 

PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO ----------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 11.ª Reunião Extraordinária da Câmara 

Municipal, realizada em 15 de novembro de 2019, e na 2.ª reunião da 5.ª 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 12 de dezembro de 

2019, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o 

ano de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------  
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B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho na 

categoria de Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente 

Operacional, nas áreas funcionais de Cantoneiro de limpeza, Geral e 

Motorista de transportes coletivos;---------------------------------------------------------  

C. 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; ---------  

D. 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; ----------------------------------------------  

E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, foi consultada a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), enquanto entidade gestora da requalificação nas Autarquia 

Locais (EGRA), que informou, a 07/01/2020, que ainda não se encontra 

constituída a EGRA para os seus Municípios; ------------------------------------------  

F. O Município de Loures não assume a posição de EGRA, ao abrigo do artigo 

16.º - A, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não existirem 

trabalhadores em situação de valorização profissional; ------------------------------  

G. Existe relevante interesse público no recrutamento de Assistentes 

Operacionais nas seguintes áreas funcionais: Cantoneiro de limpeza, Geral 

e Motorista de transportes coletivos, tendo em conta as atividades de 

natureza permanente a desenvolver pelos serviços municipais. ------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a abertura de procedimentos concursais comuns de 

recrutamento nos termos do n.º 4, do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, para a ocupação dos seguintes postos de trabalho da 

categoria de Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente 

Operacional para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado: -----------  
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Área Funcional Unidade Orgânica Total 

Cantoneiro de limpeza 
Departamento de Ambiente 

(DA) 
7 

Geral 
Departamento de Ambiente 

(DA) 
6 

Motorista de transportes 

coletivos 

Divisão de Transportes e 

Oficinas (DTO) 
2 

Total 15 

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se de quinze 

lugares, para cantoneiros de limpeza, de caráter geral e para motorista de 

transportes coletivos que agora se põe a concurso.--------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA SRª. SÓNIA PAIXÃO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -------  

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

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

--- Eram dezassete horas e vinte e cinco minutos, quando foi aberto o Período 

de Intervenção do Público. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 III - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------  

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Soares Resa, residente na Rua das 

Forças Armadas, em Santo Antão do Tojal, colocando as seguintes questões: --  

- Qual a necessidade de a Câmara gastar doze mil e quinhentos euros no 

aluguer de um “stand” para serem cantadas “as Janeirinhas”, além de outros 

“stands” para outras iniciativas e se não era preferível a Câmara ter o seu 

próprio espaço para as várias iniciativas.  ---------------------------------------------------  

- Relativamente à instalação de vinte estruturas para publicidade “Outdoors”, 

questionou a razão da colocação de uma “cerca” de madeira por baixo dos 
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mesmos, a poluição visual que os mesmos provocam e o seu valor - sessenta 

mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- O valor da derrapagem orçamental na reabilitação do Palácio Valflores. --------  

- Quanto à habitação social, a razão de haver poucos realojamentos e poucas 

demolições de barracas. Referiu, ainda, que, na sua opinião, deveria de haver 

um melhor acompanhamento às pessoas que moram nos bairros sociais, por 

exemplo, no Bairro da Quinta da Vitória, na Portela, os quais têm muitos 

problemas e se o caso do morador Leandro será resolvido. ---------------------------  

- Alertou, ainda, para o mau estado do pavimento e dos passeios no 

cruzamento da Rua Francisco Dário Canas com a Rua Comandante Carvalho 

Araújo, em Sete-Casas. --------------------------------------------------------------------------     

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

O senhor Presidente da Câmara, em relação “às Janeirinhas”, esclareceu que 

sim, que há a necessidade de alugar e que a Câmara começou a alugar 

equipamentos de proteção móveis/tendas, a partir de um ano em que as 

condições climatéricas impediram a realização dessa iniciativa e que, as 

mesmas, permitem um maior conforto para as crianças, o que para a Câmara é 

muito importante. -----------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu, também, que não há vantagem em comprar “stands” uma vez que 

eles têm requisitos de montagem e armazenamento muito complexos, o que 

não compensaria em termos de custos. -----------------------------------------------------  

Quanto às estruturas “outdoor”, esclareceu que o valor inclui, não só a 

montagem das estruturas, como a colocação de campanhas de divulgação de 

atividades e equipamentos da Câmara. Quanto à estrutura de madeira que se 

encontra por baixo dos mesmos, esclareceu que o plástico não deve ser 

utilizado, e que aquele enquadramento permite que se tornem menos 

agressivas para o ambiente, melhora os “outdoors” e que isso é positivo. ---------  

Quanto ao Palácio Valflores, esclareceu que, tratando-se de um edifício em 

que era imprevisível saber o que se iria lá encontrar na sua reabilitação, houve 

trabalhos a mais no valor de trinta e um por cento, o que é perfeitamente 

normal e está dentro do que está previsto na Lei. ----------------------------------------   

Em relação à habitação social, nomeadamente, no Bairro da Quinta da Vitória, 

esclareceu que o cidadão que foi referido, ocupou, indevidamente, uma 

habitação municipal, está inscrito no agregado familiar da mãe, cujo contrato 

tem uma dívida de cinquenta e oito mil euros, nunca tinha pedido qualquer 
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habitação e nunca pediu a sua autonomização, e que, por isso, foi-lhe dado um 

prazo para desocupar o fogo municipal. -----------------------------------------------------  

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

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

IV- ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:-------------------------------------------------  

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

--- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento dos seguintes 

documentos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ata da 51ª Reunião Ordinária dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, realizada em 

2019.12.06; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- E-Mail com o registo de entrada nº 136393/2019, do Grupo Parlamentar do 

PCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

V - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: -----------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata, dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção do documento a 

seguir identificado, que fica arquivado, em suporte papel, junto às Propostas, 

em pasta anexa ao Livro de Atas: -------------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação nº. 31/2020 – 2ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023. -----------------------------------------   

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

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

--- 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 
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DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

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

--- Eram dezassete horas e trinta e cinco 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, MARÇO, ONZE, NÃO 

TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO O VEREADOR, SR. VASCO ANTÓNIO 

PINHÃO RAMOS TELES TOUGUINHA E A VEREADORA, SRª. MARIA 

ARLETE RODRIGUES AUGUSTO BARATA SIMÃO, POR NÃO TEREM 

ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO. FOI DISPENSADA A SUA LEITURA 

UMA VEZ QUE A MESMA HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS MEMBROS DO 

EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 4.º DO DECRETO-LEI N.º 45 362, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1963. -  

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

O Secretário,  

 

 

  

 


