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------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 81ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2021-02-10 POR  

------------------------------------- VIDEOCONFERÊNCIA.  ------------------------------    

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

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

quarenta minutos, com a presença inicial do senhor Vice-Presidente, das 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- Foi distribuído, por correio eletrónico, a todos os membros do Executivo 

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

fevereiro, oito, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte no 

montante de vinte e um milhões, trezentos e trinta e dois mil, trezentos e 

quarenta e três euro e oitenta e dois cêntimos. --------------------------------------------  

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

--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:   

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

PONTO 1. ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2020.12.16 -------------------------------  
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PONTO 2. ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA  

--------------- MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2020.12.30 --------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 49/2021- SUBSCRITA PELO 

--------------- SR. PRESIDENTE DA CÃMARA PARA APROVAR A  

--------------- ATRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTO NA PRESTAÇÃO DE  

--------------- TRABALHO EM CONDIÇÕES DE RISCO, PENOSIDADE E  

--------------- INSALUBRIDADE – CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES ------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 50/2021- SUBSCRITA PELO  

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

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

--------------- ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2021, DA CÂMARA  

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

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 51/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS  

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

--------------- DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA  

--------------- PROPOSTA N.º 53/2021, REFERENTE À ATRIBUIÇÃO DE  

--------------- SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO DE PENOSIDADE E  

--------------- INSALUBRIDADE ----------------------------------------------------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 52/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO DA DOAÇÃO DE OBRAS DE  

--------------- ARTE PARA INTEGRAÇÃO NO ACERVO DAS GALERIAS  

--------------- MUNICIPAIS DE LOURES ----------------------------------------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 53/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO AQUISITIVO PARA  
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--------------- SELEÇÃO DE TRABALHO DE CONCEÇÃO PARA A  

--------------- ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DE  

--------------- LOURES (PROCº. N.º 53723/53724/DCA/2021.) -----------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 54/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO AQUISITIVO PARA A  

--------------- SELEÇAO DE TRABALHO DE CONCEÇÃO PARA A  

--------------- ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS  

--------------- EDIFÍCIOS B6D E B7A E DE NOVO EQUIPAMENTO  

--------------- MUNICIPAL, NA URBANIZAÇÃO DAS URMEIRAS, EM LOURES  

---------------  (PROCº. N.º 53784/53785/DCA/2021.) ------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 55/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- DE TAXAS À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE REFORMADOS  

--------------- E PENSIONISTAS E IDOSOS DE SACAVÉM (PROCº. Nº.  

--------------- 62.721/LA/E/OR) -----------------------------------------------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 56/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- PARCIAL DE TAXAS À INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DA  

--------------- FREGUESIA DE BUCELAS, RELATIVA À INSPEÇÃO  

--------------- PERIÓDICA DE ASCENSOR INSTALADO NO EDIFÍCIO  

--------------- DESTINADO A CENTRO DE DIA, EM BUCELAS ----------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 57/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- PARCIAL DE TAXAS À INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DA  

--------------- FREGUESIA DE BUCELAS RELATIVA À INSPEÇÃO  

--------------- PERIÓDICA DE ASCENSOR INSTALADO NO EDIFÍCIO  

--------------- DESTINADO A CRECHE E APOIO ESCOLAR, EM BUCELAS ----  

 



 

                                                                                                                                            

4/111 

 

 

                                                                                                                                      81ª Reunião Ordinária - 2021-02-10 

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 58/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DOS BOMBEIROS  

--------------- VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS, MOSCAVIDE E PORTELA,  

--------------- LOURES E SACAVÉM, NO ÂMBITO DO PROJETO DE  

--------------- HIDROTERAPIA ------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 59/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A ASSOCIAÇÃO ESCOLA  

--------------- COMVIDA --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 60/2021- SUBSCRITA PELO  

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

--------------- TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES  

--------------- DINAMIZADORAS DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO  

--------------- CURRICULAR NO ANO LETIVO 2020/2021 (2ª TRANCHE) --------   

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 61/2021- SUBSCRITA PELO  

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

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

--------------- PARCEIRAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA -  

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

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

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 62/2021- SUBSCRITA PELO  

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

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

--------------- PARCEIRAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA - 

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

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 63/2021- SUBSCRITA PELO  

--------------- SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A  
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--------------- TRANSFERENCIA DE VERBA PARA OS AGRUPAMENTOS DE 

--------------- ESCOLAS REFERENTE ÀS DESPESAS COM LINHAS  

--------------- TELEFÓNICAS NO ANO 2020 -----------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 64/2021- SUBSCRITA PELO  

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

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

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

--------------- MODALIDADE DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR  

--------------- TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO DE RESERVA DE  

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

--------------- TRANSPORTES E OFICINAS ------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:  Senhores Vereadores, começo, 

como habitual, por transmitir a situação da pandemia por COVID 19, mas antes 

quero dizer que temos três proposta para admitir. Uma delas é uma retificação 

de uma deliberação anterior da Câmara, e duas foram remetidas pelos SIMAR, 

mas têm alguma urgência.  ----------------------------------------------------------------------  

Sobre a COVID 19, há evidentes melhorias em termos de números de casos, 

consolida-se e acompanha a tendência nacional, talvez um pouco mais 

acentuada aqui.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Na semana que terminou no domingo tivemos mil duzentos e quarenta novos 

casos, o que comparando com os dois mil quatrocentos e setenta e oito da 

semana anterior, são cerca de metade e, naturalmente, a média diária também 

é de cerca de metade. Ou seja, cento e setenta e sete casos, em média, por 

dia na última semana, quando na semana anterior tinham sido trezentos e 

setenta e quatro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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Aparentemente, nesta semana que estamos a viver os números estão, ainda, a 

baixar, é preciso que ela chegue ao fim para termos a confirmação, mas esta 

tendência é constante.  ---------------------------------------------------------------------------  

Esta semana não foram, novamente, distribuídos os dados dos casos ativos, 

porque a Unidade de Saúde Pública elaborou e remeteu a listagem, mas dando 

nota, imediatamente, que ela está, ainda, em boa parte, incompleta. Ela traduz 

uma redução de casos ativos muito significativa, mas penso que ainda não 

corresponde à realidade, porque há muitas moradas que não foram carregados 

e não aparecem neste registo. De qualquer maneira, é natural que comece a 

haver uma diminuição de casos ativos. Esperamos que na próxima semana a 

Unidade de Saúde Pública consiga fornecer-nos a totalidade dos dados, e 

nessa altura já poderemos fazer uma comparação pelo menos com aquilo que 

tínhamos há três semanas atrás.  -------------------------------------------------------------  

Neste momento o “RT” no concelho é de cerca de zero vírgula nove, já há 

algum tempo abaixo de um, o que é um fator importante, também.  ----------------  

Quanto ao Hospital Beatriz Ângelo, ele continua com bastante pressão, embora 

com uma clara diminuição do número de internados nos últimos dias com 

algum significado. Chegaram a estar duzentas e sessenta pessoas internadas, 

e até, em determinados momentos, duzentas e oitenta. Ao dia de hoje são 

duzentas e vinte e três, o que é imenso. É um valor enormíssimo, mas parece 

existir uma tendência para baixar, que ainda teremos de confirmar.  ---------------  

Existem sete surtos ativos em lares, alguns em fase de resolução e um novo. 

Mas não é nada extraordinariamente preocupante, e têm sido devidamente 

acompanhados com os meios que, neste momento, estão disponíveis.  -----------  

Quanto às escolas estão, ainda, referenciados quarenta e dois casos ativos de 

escolas, embora as escolas estejam encerradas, que se traduz numa 

diminuição significativa. Veremos o que acontece nos próximos dias.  -------------  

Quanto ao processo de vacinação, como os senhores Vereadores sabem o 

Centro de vacinação do concelho de Loures ficou pronto durante a semana 

passada. Iniciou a sua atividade na sexta-feira com a segunda toma da vacina 

a profissionais de saúde, que ainda estava por dar, prolongando-se por sábado 

e por ontem, terça feira. Mas, apenas foram recebidas algumas vacinas como 

sendo da reserva para as segundas tomas, incluindo, também, alguma 
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vacinação a funcionários de lares que, por razões de estarem positivos ou em 

lares com surtos, não tinham sido vacinados. Aliás, devo dizer que a vacinação 

nos lares prossegue, porque ainda não se chegou a todos os lares, uma vez 

que só se pode, de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde, 

vacinar quando se extinguem os surtos. Portanto, só à medida que se vão 

extinguindo os surtos nos lares que ainda os têm é que avança a vacinação.  ---  

O que aconteceu esta semana, ao contrário do que era a expetativa do ACES, 

foi comunicado na sexta-feira que só viriam cem vacinas para os utentes extra 

lares e profissionais de saúde, para as categorias que agora estão em causa 

que são os maiores de oitenta anos e os maiores de cinquenta com alguma 

das comorbilidades que foram elencadas e divulgadas. Mas aquilo que foi 

distribuído ao nosso concelho e a outros, como terão visto nas notícias e 

também sei por vários contatos, foram cem vacinas para o ACES. Portanto, isto 

é fortemente limitativo do trabalho que ali se pode fazer.  ------------------------------  

O centro de vacinação está preparado para administrar oitocentas a mil vacinas 

por dia e, eventualmente, até mais ao fim de semana, se isso for necessário na 

progressão da vacinação. Neste momento não há falta de capacidade de 

vacinação, o que há é falta de vacinas. Esse é o problema fundamental que 

temos, porque este atraso vai retardar o avanço das várias fases de vacinação, 

e penso que é a questão mais preocupante que existe no processo da 

vacinação.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Também há notícias, alguns dos senhores Vereadores poderão ter visto porque 

saíram na comunicação social, de que poderiam existir dificuldades em 

determinado tipo de consumíveis, designadamente, de seringas, 

indispensáveis para a preparação e administração das vacinas. Esperamos 

que isso seja resolvido, para não termos a situação de haver vacinas e não 

haver esse tipo de materiais. Esta foi uma situação que foi reportada, mas 

espero que seja resolvida.  ----------------------------------------------------------------------  

Ainda, quanto ao centro de vacinação, o entendimento do ACES foi de que só 

tinha recursos humanos para concentrar num só centro de vacinação e 

aumentar a capacidade de vacinação. Fizemos sentir, no momento próprio, que 

a dimensão e a distribuição do nosso concelho aconselhava a uma maior 

descentralização, mas não foi esse o entendimento do ACES. Continuamos a 
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insistir nesse sentido, e estamos a trabalhar para encontrar uma solução que 

seja comportável para o ACES e que sirva este objetivo. O problema é que 

sem reforço de recursos humanos, de facto, as dificuldades do Agrupamento 

de Centros de Saúde são imensas e estão a gerir, também, a carência de 

pessoal que têm para esta e para todas as outras tarefas.  ----------------------------  

Toda a logística deste processo foi organizada pela Proteção Civil Municipal e 

teve vários tipos de apoios, escuso-me de enumerar o conjunto de situações 

que têm vindo a ser tratadas, para que possa funcionar na perfeição, e penso 

que está tudo organizado. Venham as vacinas que cá estaremos para garantir 

a sua administração.  -----------------------------------------------------------------------------  

Na sequência da recusa do ACES em abrir mais um centro de vacinação, e 

mesmo que isso tivesse acontecido, montamos, a partir da semana passada, 

um sistema de transportes que permita garantir o transporte daqueles que o 

não tenham. Até porque nesta fase estão a ser vacinados os maiores de 

oitenta anos, que são uma camada populacional em que, naturalmente, haverá 

vários casos de maior dificuldade de acesso a Loures, designadamente das 

zonas mais afastadas e mesmo que houvesse mais um ou dois centros de 

vacinação isso também aconteceria em determinadas circunstâncias. Portanto, 

na segunda-feira já tínhamos essa capacidade à disposição, que não foi 

utilizada por não haver vacinas.  ---------------------------------------------------------------  

Há, também, ainda uma certa indefinição a nível do Ministério da Saúde em 

relação à forma de convocatória das pessoas. Aparentemente ela vai ser feita 

de forma centralizada a partir da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde, mas a informação que temos dos serviços de saúde mais próximos é 

que isso pode significar que há uma grande fatia de pessoas que não vão 

receber a convocatória, porque o registo nacional de utentes é bastante mais 

desatualizado do que os registos que existem nos Centros de Saúde de cada 

zona. Poderemos vir a ter aqui um problema.  ---------------------------------------------  

De qualquer forma, o que já está combinado com o ACES, e há um fluxograma 

já estabelecido entre nós, o ACES e o Hospital Beatriz Ângelo nos casos em 

que a administração da vacina tem de ser em meio hospitalar, porque há 

alguns casos que exigem esse acompanhamento, estamos a indicar a linha de 

apoio como meio de contato para os nossos serviços. Pareceu-nos que não 
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valia a pena estar a multiplicar mais linhas, está já é bastante conhecida e 

vamos refrescar o seu conhecimento, no sentido de poder ser o meio de 

acesso. Cá estaremos para fazer o acompanhamento desta situação e os 

transportes que serão sempre necessários em alguns casos, porque mesmo 

que haja um centro de vacinação, daqui a algum tempo, na zona oriental 

continuará a haver necessidade de assegurar estes transportes. Muitas 

pessoas têm os seus meios próprios, mas algumas necessitarão de apoio e 

ninguém pode deixar de ser vacinado por não ter como se transportar para o 

local da vacinação.  --------------------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, quero informar, também, que em relação à participação 

dos bombeiros, todos os corpos de bombeiros se disponibilizaram para apoiar 

este processo. Sabemos que os bombeiros estão muito carregados com uma 

série de outras tarefas decorrentes do período que estamos a viver, e com as 

tarefas normais que desempenham. Vamos procurar respeitar essa dimensão, 

mas há casos de utentes que têm condições de mobilidade e de saúde que 

exigem um tratamento especializado e, naturalmente, terão de ter o apoio dos 

bombeiros. Aliás, todas as sete corporações se disponibilizaram, 

imediatamente, para poderem colaborar neste processo.  -----------------------------  

Portanto, estamos ansiosamente à espera que venham mais vacinas para 

podermos cumprir os prazos que estão estabelecidos. Já será difícil cumpri-los 

tal como estavam inicialmente estabelecidos, mas esperemos que seja 

possível, um pouco mais adiante, recuperar este atraso e conseguir avançar o 

mais rapidamente possível na vacinação.  --------------------------------------------------  

Precisamos mesmo de imunizar, em primeiro lugar, estas camadas mais 

frágeis da população, o que irá contribuir para diminuir bastante a mortalidade. 

Um estudo do professor Henrique de Barros demonstra que o cumprimento do 

plano de vacinação evitará, até setembro, três mil e quinhentas mortes, o que é 

muitíssimo significativo. Portanto, para além dos profissionais de primeira linha, 

vamos começar pelos grupos de maior risco de morbilidade e de mortalidade. 

Isso significa que a vacinação impedirá que essas mortes ocorram, porque 

quanto mais tempo o vírus circula entre nós sem imunização mais propícia a 

situação se torna a gerar novas variantes, ou a incorporar novas variantes do 

vírus, que possam ter menos cobertura pelas vacinas que estão no mercado.  --  
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Tudo aponta para a necessidade de uma mais rápida vacinação, porque se 

evitam doenças, mortes e porque se evita que tenhamos uma maior fragilidade 

ao nível da vacinação, com a propagação de outras variantes que já estão a 

circular. Por exemplo, para além das mais conhecidas, os últimos estudos 

detetam que uma variante parecida com a chamada “variante da Califórnia”, 

também circula, de forma significativa no nosso país e é uma matéria que tem 

de ser analisada com cuidado.  ----------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores há, também, duas Moções para apresentar neste 

período. Uma relacionada com esta situação e apresentada por mim, que 

propõe que manifestemos a nossa preocupação contra o atraso do processo 

no nosso concelho e no país, que reiteremos a necessidade de pelo menos 

mais um centro de vacinação e, também, a nossa disponibilidade para apoiar, 

em todos os aspetos em que isso seja necessário, este processo de vacinação. 

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

 PONTO UM - PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, FOI APRESENTADA 

UMA MOÇÃO SUBORDINADA AO TEMA “PELA RÁPIDA CONCRETIZAÇÃO 

DO PROCESSO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19”, À QUAL FOI 

ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 65/2021 --------------------------------------   

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

--------------------------------------------- “MOÇÃO  -----------------------------------------------  

---- “PELA RÁPIDA CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO DE VACINAÇÃO  -----  

------------------------------------ CONTRA A COVID-19”  -------------------------------------  

A terceira vaga da pandemia que atravessamos colocou ainda mais premente a 

necessidade de vacinação da nossa população, como forma de suster a 

propagação do vírus e dessa forma retirar a pressão existente nos serviços de 

urgência e cuidados intensivos no nosso serviço nacional de saúde.  --------------  

O atraso verificado já no plano de vacinação, por dificuldade na 

disponibilização de vacinas e de outros consumíveis, vem adiar o avanço da 

imunização da população e aumentar o risco de propagação de novas 

variantes para as quais as atuais vacinas não tenham a eficácia desejada. ------  

Desde o início da pandemia que a Câmara Municipal de Loures tem vindo a 

articular com a Unidade de Saúde Pública as melhores respostas no combate à 
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epidemia disponibilizando às autoridades de saúde meios técnicos, logísticos e 

equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------  

Também agora, a solicitação do ACES, garantimos de forma muito rápida a 

instalação de um centro de vacinação no Pavilhão Feliciano Bastos, em 

Loures, que permite às autoridades de saúde vacinar pelo menos 800 pessoas 

por dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apesar de ser entendimento do Município, transmitido ao ACES, que é 

necessária a criação de mais centros de vacinação, designadamente na zona 

oriental do concelho, não foi até agora esse o entendimento daquele 

organismo, estando em aberto a consideração dessa possibilidade para o 

futuro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entretanto, o Município dispõe já, desde o início desta semana, de capacidade 

de resposta em relação ao transporte de pessoas para o centro de vacinação 

em Loures, que não tenham condições de o fazer por meios próprios. -------------  

Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 10 de fevereiro de 2021, na 

sua 81.ª reunião Ordinária, delibera: ----------------------------------------------------------  

1. Manifestar a sua preocupação quanto ao atraso no processo de 

vacinação no nosso concelho de Loures e no país; -------------------------------  

2. Reiterar a necessidade de abertura de pelo menos mais um centro de 

vacinação, designadamente na zona oriental do concelho; ---------------------  

3. Reiterar a total disponibilidade deste município no apoio a todas as 

iniciativas que o Ministério da saúde entenda desenvolver no sentido de 

garantir o rápido progresso da vacinação no nosso concelho. (…)” ----------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, gostaria 

de fazer a apresentação de uma Moção, que reflete a saída de uma Portaria, 

esta semana, que vem clarificar algumas situações junto das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social que tem respostas sociais. Reitera 

algumas medidas que estavam em vigor no ano passado, mas trás uma 

alteração que tem consequências graves para as instituições. Ou seja, nas 

respostas que estão suspensas, basicamente na resposta de creche, as 

instituições terem de fazer um desconto mínimo de quarenta por cento nas 

mensalidades que cobram aos encarregados de educação. Esta é uma medida 
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positiva. No ofício que enviámos no ano passado e, também, na semana 

passada à senhora Ministra, tínhamos referido, claramente, que nestas alturas 

de confinamento, em que se agravam as dificuldades financeiras, que o facto 

de se manterem as mensalidades de creche, jardim de infância e outras 

valências, era socialmente uma injustiça. Muitas das instituições estavam a 

fazer descontos na medida das suas possibilidades, mas com muito sacrifício 

da sua tesouraria e do seu dia a dia. Portanto, seria necessário fazer aquilo 

que não foi feito no primeiro confinamento. Ou seja, que houvesse um apoio 

extraordinário que permitisse às instituições fazerem um desconto que fosse 

normalizado e que pudessem ser ressarcidas por isso.  --------------------------------  

Infelizmente, a decisão que foi tomada foi no sentido de ser estalecido um 

desconto mínimo, o que é bom e é apresentado como uma medida positiva, 

mas que é paga integralmente pelas instituições sociais. O Governo não vai dar 

nenhum apoio extraordinário para fazer frente a esta falta de receita que, neste 

momento, se tornou obrigatório, porque está na lei, mas que é um adicional às 

dificuldades que já estão a ser sentidas pelas instituições sociais e que se vão 

agravar durante o confinamento.  --------------------------------------------------------------  

Assim, aquilo que propomos com esta Moção é que o Governo reveja esta 

situação, e que estabeleça um apoio financeiro a fundo perdido, de maneira a 

que estes descontos possam ser feitos sem porem em causa as instituições 

sociais. Acresce a tudo isto que as mensalidades que são pagas pelo Estado, 

porque desde setembro, infelizmente, existem crianças que frequentam estas 

respostas gratuitamente, e essas mensalidades são pagas às instituições pelo 

estado, também essas mensalidades vão ter um desconto de quarenta por 

cento. Ou seja, o Estado, nesta Portaria, faz um desconto sobre os seus 

próprios pagamentos. O que é mais uma dificuldade acrescida para as 

instituições, porque menos dinheiro irá entrar na sua tesouraria.  --------------------  

Entendemos que é importante fazer este alerta e, por isso, apresentamos esta 

Moção a reunião de Câmara.  ------------------------------------------------------------------  

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

PONTO DOIS - PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR VICE-

PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA FOI APRESENTADA UMA MOÇÃO 
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SUBORDINADA AO TEMA “PELO APOIO ÀS IPSS COM RESPOSTAS DE 

INFÂNCIA POR PARTE DO ISS”, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE 

PROPOSTA 66/2021  -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------------ “Moção -----------------------------------------------  

 ----------- Pelo apoio às IPSS com respostas de infância por parte do ISS ---------  

Na sequência do confinamento decretado para todo território nacional, as 

respostas sociais de apoio à infância foram suspensas no passado dia 25 de 

janeiro, prevendo-se que tal situação se mantenha, durante mais algumas 

semanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Tal como aconteceu no confinamento anterior, verifica-se também agora um 

agravamento das condições socioeconómicas dos pais e encarregados de 

educação, o que acarreta dificuldades acrescidas para cumprir com os 

pagamentos das mensalidades às instituições que asseguram a resposta aos 

seus filhos. As instituições por seu lado, tal como aconteceu no de 2020, 

decidiram proceder à aplicação de descontos nas mensalidades devidas, para 

tentar minorar a situação. ------------------------------------------------------------------------  

No entanto, este grande esforço das instituições, com grande impacto no seu 

equilíbrio financeiro, não foi solidariamente acompanhado pelo Instituto da 

Segurança Social, que não disponibilizou qualquer apoio extraordinário, tendo 

as instituições ficado com a responsabilidade de dar uma resposta social 

essencial para muitas famílias, suportando sozinhas os elevados descontos 

nas mensalidades. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Município atento a essa situação atribuiu, durante o ano de 2020, um apoio 

financeiro extraordinário no valor 330.000€ às instituições sociais que 

trabalham na área da infância, para ajudar a suportar os descontos efetuados 

às famílias e as mensalidades que acabaram por não ser pagas. -------------------  

No passado dia 5 de fevereiro, o Município enviou um ofício à Sra. Ministra do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no sentido de clarificar algumas 

questões importantes para as Instituições Sociais, solicitando novamente que 

fosse concedido um apoio extraordinário a estas entidades com resposta na 

área da infância. ------------------------------------------------------------------------------------  
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A publicação da Portaria nº 28/2021, no dia 8 de fevereiro, que clarificou 

algumas questões essenciais para o trabalho mais geral das instituições 

sociais, veio impor às instituições com resposta de creche à aplicação de um 

desconto na mensalidade de pelo menos 40%, não prevendo, em paralelo, 

qualquer compensação financeira extraordinária por este corte nas receitas. ----  

Esta decisão é ainda agravada pelo facto deste desconto mínimo abranger 

também as mensalidades pagas pela Administração Central às instituições, 

relativamente às crianças abrangidas pela gratuitidade da creche, em vigor 

desde setembro de 2020.  Ou seja, o Governo legislou no sentido das suas 

próprias mensalidades terem também um desconto, de pelo menos 40%, na 

resposta de creche. Podemos então afirmar que o Governo apresentou esta 

justa medida como sua, quando de facto o dinheiro para a suportar a 

gratuidade das mensalidades vai sair dos cofres das instituições que, em 

alguns casos, vivem já situações difíceis.  --------------------------------------------------  

De realçar ainda, que embora esta obrigatoriedade de fazer um desconto 

mínimo de 40% não se aplique à resposta de Jardim de Infância e de CATL, as 

instituições já demonstraram que tudo farão para ajudar todos os pais que 

necessitem e que tal terá um custo financeiro que não pode deixar de ter o 

correspondente apoio do Estado. --------------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Loures reunida a 10 de fevereiro de 2021, 

delibera: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Instar o ISS e o Governo a, de forma urgente, prever uma linha de apoio 

extraordinária a fundo perdido às instituições que têm respostas socias 

suspensas de forma a compensar as perdas financeiras que terão, como 

consequência dos descontos obrigatórios nas mensalidades e por 

incapacidade económica dos pais e encarregados de educação.  -------------------  

- Instar o ISS e o Governo a manter o pagamento integral das mensalidades 

das crianças abrangidas pela gratuitidade destas respostas sociais.” --------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, a minha 

intervenção diz respeito às duas Moções que foram apresentadas. 

Naturalmente que a bancada do Partido Socialista também está preocupada 

com a inexistência de vacinas, neste momento, no nosso país. Penso que 
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convém dar nota, até porque a nossa reunião tem espetadores, que de acordo 

com aquilo que tem sido veiculado na comunicação social, através do 

coordenador do plano de vacinação, não há nenhum problema com seringas, 

ou qualquer outro material. O problema que existe é com as próprias vacinas e 

não com as seringas. Portanto, acreditamos que a informação que nos foi 

transmitida pelo coordenador, ainda ontem, em diferentes órgãos de 

comunicação social, é a correta. O problema que está a afetar o nosso 

concelho é extensivo, infelizmente, a todo o país e esperemos que esteja 

ultrapassado o mais depressa possível. Creio que esta é aquela parte do 

problema que nenhum de nós consegue controlar, nem propriamente os 

nossos Governantes, esta questão de não haver vacinas em Portugal.  -----------  

A propósito da Moção que o senhor Presidente apresentou, quero apresentar 

duas notas: em primeiro lugar, parece-me que desde o princípio da instalação 

do centro de vacinação do nosso concelho, o senhor Presidente levou a cabo 

esta decisão e esta articulação com a Administração Regional da Saúde pouco 

participada, do ponto de vista das autarquias no nosso território.  -------------------   

Tanto quanto temos conhecimento não houve nenhuma partilha de informação 

com os senhores Presidentes de Junta, dando-lhes nota de que iria haver um 

único posto de vacinação no nosso concelho, situação um pouco contrária 

àquela que se passa nos nossos concelhos vizinhos, onde a esmagadora 

maioria tem, pelo menos, dois centros de vacinação. Naturalmente não vou 

referir o caso de Lisboa e de Sintra, que têm quatro e cinco postos de 

vacinação.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, certamente quem nos está a ouvir compreenderá que a 

argumentação aduzida, de ausência de recursos humanos, não colhe, desde 

que houvesse um bom planeamento na execução deste plano de vacinação no 

concelho. Poderia perfeitamente existir um centro de vacinação na zona norte 

do concelho, outro na zona oriental, com desfasamento de horários de 

vacinação, por forma a não ter que deslocalizar as pessoas de um extremo ao 

outro do concelho.  --------------------------------------------------------------------------------  

Penso que por vezes nos esquecemos da dispersão territorial que Loures 

apresenta, e que da serra para lá estão cerca de setenta por cento da 

população do nosso concelho. Portanto, quando se perspetiva este tipo de 
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resposta e de serviço a prestar à comunidade, estes são, certamente, fatores a 

ter em conta.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Este era um dos temas que íamos abordar no Período de Antes da Ordem do 

Dia, porque nos pareceu curta a resposta que o Município negociou com a 

Administração Regional de Saúde. Aliás, o senhor Presidente várias vezes já 

tinha falado do posto de vacinação, e sempre se referiu um posto de vacinação 

e apenas veio, nos últimos dias da semana passada, dar nota de que era 

pretendido um outro centro de vacinação. Eventualmente não foi aquilo que foi 

apresentado aquando das primeiras reuniões e admitimos que, se calhar, os 

recursos acabaram por ser alocados aos outros Municípios que pediram quatro 

e cinco postos de vacinação, e não foi isso, certamente, que esteve na base da 

conversação com o Município de Loures.  --------------------------------------------------  

Em relação à segunda Moção apresentada pelo senhor Vereador Gonçalo 

Caroço, acompanhamos a preocupação das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social. A situação que se vive no nosso concelho revela a 

necessidade de estarmos atentos e atuantes, e sabemos a importância que as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social têm tido neste período de 

pandemia. As que estão na primeira linha no trabalho com as pessoas 

relacionadas com a pandemia, nomeadamente aquelas de valência de lares, 

mas, também, as de valência de infância não podem, de maneira nenhuma, ser 

descuradas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Acreditamos que o Instituto de Solidariedade e Segurança Social possa 

encontrar um mecanismo mais eficaz de execução deste apoio, na certeza que 

em Loures estremos imbuídos deste mesmo espírito de proteção e de garantia 

da manutenção dos postos de trabalho que as instituições colocam à 

disposição em Loures. São muitos postos de trabalho, não os podemos 

desvalorizar, sobretudo na linha de crescimento das respostas sociais que 

estas instituições vinham a traçar ao longo dos anos, e de maneira nenhuma 

queremos que esse caminho seja interrompido, fruto da situação pandémica 

que estamos a atravessar.  ----------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, quero dizer-lhe 

que subscrevo quase completamente aquilo que referiu em relação à 
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necessidade de uma maior descentralização dos postos de vacinação. De 

facto, é como diz e essa foi sempre, também, a nossa preocupação, porque a 

dispersão populacional, a dimensão e também a questão orográfica e 

geográfica do nosso concelho aponta para a necessidade de ter um acesso 

mais facilitado e mais próximo. Isso é inquestionável, e foi sempre isso que 

transmitimos ao ACES que é quem toma essas decisões. Do nosso ponto de 

vista, e tenho a certeza que todos partilham desta forma de atuação, 

defendemos aquilo que consideramos mais correto, mas, tomada uma decisão 

por parte dos ACES damos o apoio total àquilo que tiver de se aplicar e 

implementar. Foi isso que fizemos em relação à instalação do centro de 

vacinação que foi assegurado, no fundamental, pela nossa Proteção Civil e 

pelos nossos serviços.  ---------------------------------------------------------------------------  

Aliás, a solução que a senhora Vereadora aqui referiu é exatamente o que 

temos vindo a dizer ao ACES. Ou seja, se o problema é de recursos humanos, 

então mobilizem os recursos humanos para um lado, ou para o outro, 

agendando as pessoas de acordo com essa disponibilidade, porque mesmo 

que não haja mais recursos humanos isso é possível de fazer. No entanto, 

penso que estão um pouco à espera para ver como é que decorre o sistema de 

marcação, porque não controlam, a partir do ACES, esse sistema de 

marcação, e o facto de não saberem como é que as pessoas vão ser 

convocadas dificulta-lhes essa disponibilidade. Mas vamos continuar a insistir e 

penso que há sensibilidade para nos ouvirem. Mas, em nenhum momento 

abrandamos no apoio às autoridades de saúde na instalação do atual posto de 

vacinação, porque entendíamos que devia haver mais do que este.  Em 

nenhum momento. Demos todo o apoio para que no prazo o mais rápido 

possível ele começasse a funcionar, até antes de outros concelhos o terem a 

funcional.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Há uma questão que a senhora Vereadora referiu que não corresponde à 

realidade, porque não houve uma distribuição de meios para os postos de 

vacinação, em função dos pedidos dos Municípios, porque cada ACES 

organizou os seus postos de vacinação. Portanto, não foram recursos humanos 

para Sintra, ou para Lisboa, do ACES de Loures, para assegurar postos de 

vacinação nesses Municípios e não aqui. Isso não corresponde à verdade.  -----  
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A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Não foi isso que eu disse senhor 

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Então entendi mal. Mas cada ACES 

está a organizar os seus locais de vacinação com os recursos que têm, e são 

eles que gerem os respetivos recursos. Portanto, se não foi isso que referiu, 

então concordamos mesmo em tudo.  -------------------------------------------------------  

Quanto à questão dos outros meios para a vacinação, também estive a ver a 

reunião do INFARMED, onde o Vice-Almirante Gouveia e Melo refere as várias 

fases de vacinação, quero dizer que também tenho a convicção de que há 

capacidade para administrar as vacinas. É o que me dizem os serviços de 

saúde. Portanto, referem que seremos capazes de administrar oitocentas a mil 

vacinas, por dia, com a atual solução e com os atuais recursos e, 

eventualmente, até mais ao fim de semana, porque há mais disponibilidade de 

recursos. Isso significa a possibilidade de vacinar, muito rapidamente, muitas 

pessoas, desde que haja vacinas. Esse é o ponto fundamental que nos está a 

preocupar a todos e que deve ser atalhado.  -----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, quero reiterar 

duas questões que já coloquei na reunião passada, sobre as quais não obtive 

resposta e deixar, também, depois um último registo relativamente a uma outra 

temática.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

As duas questões prendem-se, a primeira com o estádio municipal, que já 

coloquei na reunião passada, porque para o Partido Social Democrata era 

determinante percebermos, e a população que nos elegeu também perceber, 

qual é o modelo de negócio que está subjacente a este projeto.  --------------------  

O Partido Social Democrata não gostaria de ver, em Loures, um “elefante 

branco” semelhante àquele que aconteceu em Aveiro e no Algarve, com 

infraestruturas que não são utilizadas, com grandes dificuldades em termos de 

suporte dos custos de manutenção e de exploração dessas infraestruturas. 

Portanto, gostaríamos de perceber qual é, estando o Executivo empenhado em 

levar este projeto por diante, o modelo de negócio que está subjacente a este 

projeto, nomeadamente: quem são os utilizadores e em que regime é que vão 
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utilizar esta infraestrutura, e quem é que vai suportar os custos de manutenção 

e exploração desta infraestrutura. São questões que consideramos 

fundamentais, que devem ser do conhecimento da população em geral que nos 

elege, porque estão aqui envolvidos recursos públicos de algum montante, que 

poderão fazer a diferença num período de grandes dificuldades e num período 

que se adivinha, ainda, de maiores dificuldades. ------------------------------------------   

Uma outra questão que também ficou sem resposta prende-se com os 

resultados do estudo encomendado pelo Município, relativo ao Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Loures. Tinha solicitado, em 

nome do Partido Social Democrata, que nos pudessem ser disponibilizados os 

resultados deste estudo, e também não foi feito qualquer comentário 

relativamente a esta questão. Permita-me que refira que o conteúdo deste 

documento poderia ser relevante para nos habilitar a tomar uma decisão 

informada sobre algumas das questões que são submetidas hoje a reunião de 

Câmara, porque na ausência de o conhecermos fica prejudicada uma tomada 

de decisão mais informada e, eventualmente, um posicionamento que 

poderemos ter relativamente a alguns aspetos que vão ser alvo de análise 

nesta reunião de Câmara.  ----------------------------------------------------------------------  

O registo que gostaríamos de deixar ficar, porque muitas vezes nesta reunião 

de Câmara se tem falado sobre a recolha de resíduos sólidos urbanos, o que 

nos levou a fazer alguma investigação. Registamos, com alguma preocupação, 

no que se refere à recolha seletiva, que tem, também, impacto na 

sustentabilidade financeira dos SIMAR, que entre dois mil e quinze e dois mil e 

dezanove, Loures está em contraciclo com todos os Municípios da Área 

Metropolita de Lisboa. Enquanto em todos os Municípios se verificam melhorias 

no desempenho relativamente a esta matéria, resíduos que quando são 

depositados têm um valor acrescido, em Loures acontece exatamente o 

contrário.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Em Loures, em dois mil e quinze tínhamos setenta e um quilos por habitante, 

passamos para oitenta e oito, a seguir cinquenta, e depois cinquenta e dois 

quilos por habitante. Ora há Municípios, na Área Metropolitana de Lisboa em 

que estes valores duplicam, triplicam e Loures está completamente em 

contraciclo.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Para não ser fastidioso dou apenas alguns exemplos: Alcochete em dois mil e 

quinze recolhia oitenta e três quilos por habitante e em dois mil e dezanove 

cento e noventa e cinco. Almada em dois mil e quinze recolhia cinquenta e dois 

quilos por habitante e em dois mil e dezanove cento e noventa. O Barreiro em 

dois mil e quinze recolhia trinta e três quilos por habitante e em dois mil e 

dezanove cento e dois. Portanto, é este o padrão dos Municípios na Área 

Metropolitana de Lisboa, com exceção do Município de Loures.  --------------------  

Esta é uma matéria que me parece que não podemos escorar em faltas de 

campanhas de sensibilização, porque as faltas de campanhas não são 

exclusivas para Loures, são para o país. De facto, algo se passa em Loures 

que tem conduzido a este resultado desastroso. Do ponto de vista do Partido 

Social Democrata importa que se tomem medidas para inverter este 

contraciclo, de forma a colocar Loures em ciclo com o que se passa nos 

restantes Municípios da Área Metropolitana de Lisboa. ---------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, tal como referiu a 

senhora Vereador Sónia Paixão, quero deixar duas ou três notas que me 

parecem importantes no que diz respeito, quer à fase de vacinação, quer aos 

possíveis postos de vacinação a serem instalados no nosso concelho.  -----------  

Senhor Presidente, eu também concordo, na globalidade, com o teor da 

Moção, quase na totalidade porque há muito pouco para discordar. Aquilo que 

a bancada do Partido Socialista pensa é que fomos pouco ambiciosos logo na 

escolha do primeiro local de vacinação. Na escolha do local certamente 

poderiam ter sido equacionadas outras zonas do nosso concelho, mais 

centrais, não por ser a sede de concelho, mas por reunirem um maior conjunto 

de população mais próximo. Não sabemos quais foram os estágios da 

negociação com o ACES relativamente a esta matéria, mas não me parece que 

a solução encontrada, certamente o senhor Presidente dirá que foi a solução 

possível para satisfazer o ACES, tinha sido aquela que melhor defende os 

interesses da população e a sua deslocação para uma possível vacinação que 

se quer o mais prática possível e o menos onerosa, quer para o erário público, 

quer para as pessoas, e o menos incomodativa para a vida de cada um.  --------  
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Poderia ter havido outras soluções, a senhora Vereadora também lhe colocou a 

questão da coordenação com todas as Freguesias do nosso concelho, no 

sentido de saber se foram consultadas relativamente a estas possibilidades, 

porque todas elas têm um conhecimento muito mais profundo, até dos próprios 

locais a poderem ser disponibilizados para este intuito, e têm uma proximidade 

muito mais efetiva.  --------------------------------------------------------------------------------  

Não quero entrar em algumas polémicas que têm sido criadas, mas, senhor 

Presidente, gostaria de deixar uma nota que não pode deixar de ser notada no 

que respeita a esta matéria. Não pondo em causa aquilo que o senhor 

Presidente referiu, e que foi lançado na segunda-feira no “site” da Câmara, 

relativamente ao segundo posto de vacinação, à deslocação das pessoas e ao 

assegurar do transporte. O que é facto é que só na segunda-feira tivemos 

conhecimento que o Município já tinha feito todo esse trabalho. Pareceu-me um 

pouco reativo, considerando que durante o fim de semana as Juntas de 

Freguesia, que se sentiram mais afastadas de todo este processo, criaram 

mecanismos para que pudessem fazer, também, o transporte das pessoas 

para o centro de vacinação, dado não haver nenhum na zona oriental do 

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

Desculpe dizer-lhe isto desta forma, mas pareceu-me um pouco reativa a 

notícia, porque até então não se tinha falado sobre o posto de vacinação, nem 

da forma de deslocação das pessoas, só depois de terem sido criadas essas 

soluções por outras entidades que não a Câmara. Mas a Câmara, nesta fase, 

podia aproveitar para tentar, em conjunto com as Freguesias, criar estas 

sinergias, para que de forma muito mais articulada pudessem ser incluídas no 

processo que todos queremos que corra bem, sem entropias e sem grandes 

dificuldades.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que queremos e desejamos, pelo menos é o desejo da bancada do 

Partido Socialista, é que todo este mecanismo, que vai ser difícil, desde logo 

pela dificuldade de acesso às vacinas porque ainda só existem três vacinas 

aprovadas para toda a União Europeia e é difícil termos acesso global a todas 

as vacinas, é que todo este processo corra bem. O que estamos a fazer, e 

devemos continuar a fazer, é tentar aproveitar todas as vacinas, porque iremos 
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estar até setembro para conseguirmos que o plano de vacinação atinja os tais 

setenta por cento de toda a população.  -----------------------------------------------------  

Portanto, no que diz respeito às duas Moções apresentadas concordamos com 

os objetivos. Também pensamos que é importante que consigamos fazer todos 

os esforços para pressionar, quer no apoio às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, quer na questão do posto de vacinação, e de uma forma 

clara e transparente trazer essas mais valias para o concelho no que respeita à 

vacinação e também para as Instituições Particulares de Solidariedade Social. -  

Também têm chegado a esta bancada algumas queixas e reclamações, 

nomeadamente, quanto às refeições que estão a ser entregues na casa das 

pessoas, para aquelas crianças que têm direito a essa alimentação. Assim, 

gostaria de saber qual é o mecanismo de controlo, considerando que não 

estamos em fase letiva, estamos em interrupção forçada pelo confinamento. 

Qual o mecanismo que existe, por parte do Município, para garantir que a 

qualidade das refeições se mantém elevada, nomeadamente naquilo que diz 

respeito ao caderno de encargos? A quantidade de reclamações que temos 

recebido relativamente, quer à qualidade, quer à quantidade que está a ser 

distribuída tem sido feita de forma muito deficiente. Portanto, gostaríamos de 

saber se onde estão a ser confecionadas, que penso ser apenas num só local, 

há mecanismos de controlo para averiguar o que se está a passar. As 

reclamações a que temos tido acesso, inclusivamente com algumas fotografias, 

parece-me que aquilo que foi adjudicado e o valor que aumentámos ao 

contrato e ao caderno de encargos, não se coaduna com as refeições que 

estão a ser atualmente distribuídas.  ---------------------------------------------------------  

Gostaríamos de saber se há algum mecanismo para fazer essa fiscalização, 

considerando que será mais difícil fazê-lo agora, porque não vai um técnico 

municipal a casa de cada um para ver a alimentação que lhe é entregue. 

Portanto, se no local de confeção existe alguma forma, ou está previsto algum 

mecanismo para que esse controlo possa ser efetivo, de forma que o apoio que 

estamos a dar nesta fase se torne efetivo e não contraproducente.  ----------------  

Temos tido conhecimento que a quantidade é insuficiente e de uma qualidade 

bastante duvidosa, pelo menos para aquilo que foi adjudicado para o contrato e 

para a contabilização neste último ano. ------------------------------------------------------  
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Complementando aquilo que referiu o senhor Vereador João Calado, no que 

respeita à recolha seletiva, o Partido Socialista tem feito inúmeros alertas 

relativamente a esta matéria. Pelos indicadores da Valorsul, que são públicos, 

estão na sua “página”, no ano de dois mil e dezanove, de todo o sistema que 

faz a entrega de resíduos na Valorsul, estamos mesmo em último no que 

respeita aos quilogramas por habitante, de recolha seletiva neste sistema de 

recolha. Estamos em último, bem abaixo da média. A média são cinquenta e 

cinco quilogramas, por habitante, por ano, e o Município de Loures, com 

reporte ao ano de dois mil e dezanove, está com vinte e nove quilos por 

habitante, por ano. Portanto, bem abaixo dos cinquenta e cinco quilos que é a 

média de todos os Municípios e, ainda, muito abaixo, também, da meta 

projetada para dois mil e vinte, que é de quarenta e nove quilos por habitante, 

por ano.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Temos vindo a mencionar e a alertar para esta situação há imenso tempo e, de 

facto, não deixam de ser indicadores preocupantes de alguma incapacidade, 

no que respeita à valorização dos nossos resíduos e à valorização daquilo que 

temos de fazer para atingir estas metas. ----------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, há aqui 

alguns equívocos na parte da sua intervenção relativa à COVID 19 e quero 

dizer, claramente, o seguinte: em primeiro lugar, a escolha do local é do ACES, 

como é evidente, que determina em que zona quer ficar e entendeu que esta 

era a zona que devia ter o posto de vacinação.  ------------------------------------------  

Foram feitas outras visitas, incluindo na zona oriental, e também conhecemos 

esses equipamentos. O senhor Vereador afirmou que as Juntas de Freguesia 

conhecem bem os sítios onde pode existir esta vacinação, mas fará justiça ao 

nosso Serviço de Proteção Civil que conhece muito bem os equipamentos, os 

espaços e as condições para fazer este tipo de ocupação. Aliás, isso tem sido 

altamente valorizado pelas entidades com quem temos vindo a trabalhar, até 

em contraste com o que acontece em outros concelhos.  ------------------------------  

Quero dizer, também, o seguinte: não me parece que seja exigível, ou até 

vantajoso, na discussão com o ACES em relação a esta matéria, e relembro 

que a decisão é do ACES, ter de existir uma consulta às Juntas de Freguesia. 
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n à suposta ideia de que fomos reativos em relação ao apoio de transporte, 

quero dizer que tratámos dessa situação durante a semana passada. Na sexta-

feira o nosso serviço de transportes comunicou-me que tinha, a partir desta 

segunda-feira, os meios necessários, ainda poucos porque não havia nenhuma 

convocatória para vacinas, mas que podiam ser escalados a qualquer 

momento para responder a essas necessidades. Não o anunciámos antes 

porque, evidentemente, foi-nos comunicado que não havia vacinas e essa 

necessidade não se colocava. Não havia, como ainda não há completamente, 

a ideia de como é que vai correr a marcação da vacinação. Mas essa situação 

será discutida num outro momento.  ----------------------------------------------------------  

Também quero dizer que recebo telefonemas de todos os Presidentes de Junta 

para me colocarem os mais diversos problemas, para pedirem informações, por 

vezes a pedirem para colocar questões ao ACES, ou ao Delegado de Saúde. 

Recebo-os com toda a naturalidade, respondo, atendo, ligo de volta, procuro 

dar seguimento às questões, e penso que nenhum Presidente de Junta tem 

qualquer queixa quando à minha disponibilidade nessa matéria. Mas, 

curiosamente, neste processo do apoio de transporte, não recebi nenhum 

contato a perguntar se a Câmara Municipal estava a prever alguma coisa nesta 

matéria, porque, se tivesse havido algum contato, teria dito que esse processo 

estava assegurado. De qualquer forma, penso que não é matéria para 

competição, está muito enganado em relação ao interesse público e não é 

matéria para competição.  -----------------------------------------------------------------------  

Portanto, naturalmente também incluiremos a disponibilidade das Juntas de 

Freguesia naquilo que for necessário, para, todos juntos, conseguirmos levar 

este processo a bom porto. Mas, a Câmara Municipal tem meios que as Juntas 

de Freguesia não têm e que, naturalmente, asseguram a base fundamental 

para que este processo corra bem.  ----------------------------------------------------------   

Não penso que tenhamos sido reativos. Não aceitamos é que digam que 

ignoramos essa questão, quando a tínhamos tratada. Não a divulgámos na 

semana anterior porque não havia, ainda, marcação de vacinação e, como se 

veio a verificar, ela não está a acontecer nesta semana.  ------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, no início da 

semana passada ouvimos declarações do senhor Presidente do Conselho de 

Administração do Metropolitano de Lisboa muito estranhas, em que valoriza 

muito o investimento do Metropolitano de Lisboa para a Linha que chega a 

Belém e Alcântara, para a linha que chegará ao Benfica e para todos os 

projetos. Mas, quanto ao projeto do Metro de superfície para Loures, apenas 

diz que está em elaboração uma possibilidade de projeto para o Metro de 

Loures. Penso que este desdém e esta forma do Governo, na prática, tratar o 

concelho de Loures é inaceitável e é completamente absurda.  ----------------------  

Espero que o Governo do Partido Socialista não dê o “dito por não dito”, em 

relação ao projeto que foi assinado com o Município, para que na próxima 

década possamos ter o Metro em Loures.  -------------------------------------------------  

Esta postura do Metropolitano e do Governo Central sempre desvalorizar tudo 

o que é para o concelho de Loures está a ser risível em várias situações. 

Tenho referido muitas vezes que parece que o Município de Loures é o parente 

pobre da Área Metropolitana, e é mesmo. É visto quase como um filho ilegítimo 

da Área Metropolitana, e isto tem de acabar senhor Presidente. A Câmara tem 

que se impor e tem que ter uma comunicação muito forte, porque a forma como 

todos os dias vemos os vários Ministérios, nomeadamente, da Saúde, da 

Educação e agora o Metropolitano, a tratar as pessoas do nosso concelho é 

inaceitável.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, peço ao senhor Presidente que possa esclarecer junto do Metropolitano 

as declarações do senhor Presidente do Conselho de Administração, e junto do 

Ministério dos Transportes e das Obras Públicas o porquê destas declarações, 

quase que a desvalorizar e a passar para último lugar de importância, pelo 

menos no discurso que fez, o Metropolitano para Loures, quando é, se calhar, 

o mais importante da Área Metropolitana, por todos os problemas que existem 

e que temos tido na mobilidade urbana.  ----------------------------------------------------  

Em relação às Moções apresentadas, uma pelo Senhor Presidente da Câmara 

e a outra pela Coligação Democrática Unitária, evidentemente que nada temos 

contra. Pensamos que é pouco marcar o terreno, porque os partidos políticos 

estão a pensar na campanha autárquica, e essa situação reflete-se nas 

Moções que são apresentadas aqui e na Assembleia Municipal. Embora o 
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Município já tenha cedido ou vá ceder, direta ou indiretamente, mais de dois 

milhões de euros às Instituições Particulares de Solidariedade Social, os eleitos 

da Coligação Democrática, com o apoio do Partido Social Democrata que 

também concorda que se deva instar o Governo, como refere a Moção, a poder 

ajudar no pagamento integral das mensalidades das crianças e de outras linhas 

de apoio que possam ser criadas. Portanto, sobre esta Moção não tenho muito 

a dizer.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a Moção apresentada apenas pelo senhor Presidente, na minha opinião 

é a mais importante do debate de hoje e merece algum tipo de pensamento.  ---  

Antes de entrar na análise da Moção, quero referir ao senhor Presidente, à 

Coligação Democrática Unitária e ao Partido Socialista, que não entendo esta 

discussão dos transportes das pessoas para serem vacinadas. É 

completamente absurdo estar a discutir quem é o “papá” da ideia. Uns fazem 

notícias na comunicação social, outros no “site” da Câmara, e penso que é 

absurdo andar a “brincar” e a medir quem é o primeiro a apresentar as 

medidas. Na minha opinião ainda bem que a Câmara Municipal e as Juntas de 

Freguesia têm disponibilidade para ajudar e trazer os idosos que não têm 

possibilidade de se deslocarem por problemas físicos, ou porque não têm meio 

de transporte. Mas não façamos política com isso. Aliás, o senhor Presidente 

da Câmara na sua última intervenção acabou por referir isso. Portanto, não 

façamos política, no sentido negativo, e politiquices, com o transporte no apoio 

aos idosos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Já aqui referi há umas reuniões atrás que a forma como o país trata os nossos 

idosos, de uma forma geral, é execrável, nojenta e típica de um país de África 

Subsariana que não tem este problema, porque, como não tem idosos é fácil 

tratar deles. Portugal está a atingir níveis inaceitáveis de “maltratar”, não 

fisicamente, mas de não ajudar e apoiar os nossos idosos por todo o país, tal 

como temos visto, e este processo da vacinação é um exemplo disso.  -----------  

Assim, senhor Presidente e senhores Vereadores da Coligação Democrática 

Unitária e do Partido Socialista pedia, por favor, algum tipo de “pudor político”, 

nestas situações, porque o que é importante é o serviço ser feito, as pessoas 

serem vacinadas e ajudar as pessoas. Não vale a pena fazer grandes 

campanhas políticas por causa destas situações, porque só vos engrandece 
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não o fazerem. Esta é a minha opinião. É a opinião de um partido que não está 

no poder em nenhuma destas Juntas, nem na Câmara Municipal, mas que 

sente aquilo que as pessoas sentem. O importante é resolver os problemas e 

não fazer ganhos políticos sobre essa matéria.  -------------------------------------------  

O mesmo direi em relação a esta Moção, no sentido da necessidade de mais 

um centro de vacinação. Agora se ela é na zona oriental, ou não, é indiferente. 

Com toda a sinceridade, esta conversa de zona oriental e de zona norte, para 

mim, não existe. Loures é um concelho, não tem zona norte e zona oriental, 

somos todos lourenses, todos cidadãos de Loures, seja de Bucelas, Santa Iria 

de Azóia, Portela, Santo António dos Cavaleiros, ou de Loures.  --------------------  

Esta ideia que alguns dirigentes políticos querem fazer passar, não tem sido o 

caso nesta reunião de Câmara, mas está subjacente às declarações do Partido 

Socialista, de que a zona oriental é sempre prejudicada em relação à zona 

norte. Parem com isso, essa linguagem é completamente absurda e não é 

aceitável nos dias que correm, porque hoje em dia conseguimos chegar de 

uma ponta à outra do concelho em dez minutos de carro. Penso que nos 

devemos deixar destas coisas que não interessam a nenhum cidadão, nem a 

nenhum eleitor e só interessa para a politiquice esta divisão de zona norte e 

oriental.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando em dois mil e dois, foi a votação na Assembleia da República a criação 

do concelho de Sacavém, ele não foi aprovado. Portanto, não vale a pena 

estarmos com estas coisas, porque existe um único concelho. A montanha que 

separa a zona oriental da zona norte tem, hoje em dia, um túnel e um conjunto 

de estradas que atravessam num instante essa montanha. Vamos deixar-nos 

desse tipo de preocupações num concelho que, de uma ponta à outra, não tem 

vinte e cinco quilómetros.  -----------------------------------------------------------------------  

Estamos aqui a discutir se o posto de vacinação devia estar na zona oriental, 

ou na zona norte? Penso que não devemos “perder tempo”, que cada um usa 

como quiser, evidentemente, mas estamos a fazer os cidadãos e os eleitores 

“perder tempo” com este tipo de discussões. Até porque se vamos ter mais um 

centro de vacinação, ou se é mais na zona oriental, ou em outro local, o que 

interessa é que a vacinação comece. Este é que é o ponto principal. E o facto é 

que o Governo não conseguiu disponibilizar as vacinas, apesar da culpa não 
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ser só do Governo, e o plano de vacinação não estar a correr bem, porque tem 

tido muitos percalços. Aquilo que temos de garantir, e penso que a Câmara 

está a fazê-lo, não estou a querer defender nenhum dos dois partidos aqui 

representados para além do Partido Social Democrata, mas por vezes 

exageram na retórica política e levam-me a ter que fazer este tipo de 

declarações. Portanto, não é tempo para estar aqui a criticar o Governo por um 

lado e, por outro, a defendê-lo por causa do plano de vacinação, porque, o 

facto é que não há vacinas, e a maior parte delas ainda não chegou. Aliás, há 

uma vacinas que só hoje a Organização Mundial de Saúde deu parecer 

positivo para serem administradas a utentes com mais de sessenta e cinco 

anos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na minha opinião, não devemos usar estes temas para fazer politiquice, porque 

o mais importante é o Município se ter disponibilizado para ajudar o ACES, que 

utiliza, da forma que entende ser a melhor, aquilo que o Município disponibiliza, 

e o Município está disponível para abrir mais um centro de vacinação. É isto 

que é importante. Não discutamos situações que não são importantes e, o 

importante, é garantir que não há desvios das vacinas dos nossos munícipes. 

Não me estou a referir àqueles pequenos percalços, que são gotas de água 

que demonstram como é que algumas pessoas que têm algum poder neste 

país funcionam. Mas isso é outro tipo de conversa que, graças a Deus, 

aparentemente, em Loures, não existem esses problemas ainda, pelo menos 

que se saiba. Portanto, aparentemente temos bons dirigentes de Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e gerir estas instituições e, também, 

dirigentes políticos sérios e honestos em relação a estas matérias. O que é 

necessário é garantir que as vacinas não são desviadas para outros locais, 

porque, ainda ontem, o senhor Presidente salientou, na comunicação social, o 

facto de não haver vacinas em Loures, bem como o autarca de Sintra e de 

Oeiras. O que temos de garantir é que, aquilo que é destinado para o concelho 

de Loures, mediante as disponibilidades, tem de vir para Loures. Isso tem de 

ser garantido.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, apesar de achar que a Moção é mais o marcar de uma posição, do 

que propriamente o facto de ter uma eficácia extraordinária, porque não será 

isso que vai acontecer, concordamos com ela. Ou seja, temos de exigir que as 
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nossas vacinas chegam a Loures a tempo e horas, com uma cronologia 

definida, e que sejam administradas às pessoas que são prioritárias e que 

delas necessitam rapidamente, para evitarmos muitas mortes. O que é 

importante é a vida humana, deixemo-nos deste tipo de discursos que não têm 

grande interesse para as pessoas, e devemos estar todos juntos nesta luta e 

fazer menos política.  -----------------------------------------------------------------------------  

Esta é a nossa opinião. Não é tempo para fazer politiquice e, tal como referi na 

última reunião em que intervim sobre esta matéria, há pessoas a morrer às 

dezenas, às centenas, ainda hoje foram mais cento e noventa e duas mortes 

só de COVID 19. Portanto, cada vida é uma vida, temos de fazer tudo para que 

essas vidas possam ser salvas, e para que as suas famílias possam ter alguma 

tranquilidade e paz se perderem os seus entes.  ------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, espero não lhe 

criar nenhum constrangimento, mas quero dizer-lhe que concordo, no 

fundamental, com aquilo que referiu. De facto, todas as entidades públicas 

devem trabalhar em conjunto para concretizar, o melhor possível, este plano de 

vacinação. Isso é que é o fundamental e foi sempre essa a nossa postura, 

senhor Vereador. Não sentimos a necessidade de antecipadamente anunciar 

que tínhamos os transportes preparados, porque eles não iam ser utilizados, 

dado que não havia vacinas.  -------------------------------------------------------------------  

Nesta pandemia, penso que nos reconhecem isso, podemos concordar ou 

discordar com as medidas, ou achar que deviam ir mais num sentido, isso é, 

naturalmente, uma discussão bastante aceitável, mas temo-nos preocupado 

em não anunciar situações que não estão em concretização. Mas também não 

gostamos de ser acusados de nada ter feito, quando temos as coisas 

preparadas para que se façam.  ---------------------------------------------------------------  

Como o senhor Vereador referiu, e muito bem, este não é o momento desse 

tipo de debate político. Se o senhor Vereador seguiu as minhas declarações, 

no domingo e na segunda-feira na comunicação social, elas foram todas no 

sentido de por o assento tónico na questão fundamental, que o senhor 

Vereador agora também referiu, de que precisamos é de ter vacinas. O resto é 
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tudo possível de organizar, e cá estamos para dar todo o apoio para que tudo 

se processe da melhor forma.  -----------------------------------------------------------------  

O problema das vacinas é o problema fundamental e não é outro. Escusamos 

de andar à procura de outro para termos discussões político/partidárias, que 

não são necessárias, porque esse é que é o problema fundamental.  --------------  

Já agora, em relação à questão da zona oriental, também concordo em 

absoluto consigo. O concelho é só um, o concelho de Loures, e se o ACES 

entende que é em Loures que deve ficar o posto de vacinação apoiamos essa 

decisão vamos fazer com que funcione bem. Sem prejuízo de termos a ideia de 

que, havendo muita população em outras zonas do concelho, seria útil termos 

um centro de vacinação mais próximo dessas pessoas para lhes facilitar o 

acesso, e não por qualquer compartimentação do concelho. Aliás, o Partido 

Social Democrata no “faceboock”, na sua página oficial também defendeu a 

necessidade de um centro de vacinação na zona oriental do concelho, e não 

vejo mal nenhum nisso. É absolutamente compreensível, legítimo e é, também, 

a nossa posição.  -----------------------------------------------------------------------------------     

Quanto à Moção, apresentei-a para que ela fosse o mais consensual possível, 

e para que pudesse ser uma posição unanime, se possível, da Câmara. Por si 

só não vai resolver nenhum problema, mas dá-nos mais força política para 

caminhar e prosseguir nesses objetivos. ----------------------------------------------------  

Quanto à questão do metropolitano, procurei essas declarações, que apanhei 

no “observador”, suponho que o senhor Vereador também lê bastante e eu 

também leio. O senhor Vereador Nuno Botelho deixou de me ouvir, vou deixar 

esta resposta para mais tarde.  ----------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador João Calado, em relação ao Plano Estratégico, os nossos 

consultores estão a desenvolver o trabalho em conjunto com várias unidades 

do Município. Já conversaram com o Executivo Municipal, com as Juntas de 

Freguesia e, a seu tempo, falarão, também, com outros protagonistas. 

Portanto, o Plano está em execução e em elaboração. No fundo ele procura 

conciliar um conjunto de planos e de estratégias coerentes que já temos em 

várias áreas, definindo, também aqui, algumas bissetrizes.  ---------------------------  

Quanto à questão do campo de futebol de Loures, o modelo de negócio ainda 

não está determinado. É cedo para ter esse modelo de negócio, mas é 
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evidente que temos de trabalhar num modelo que não tenha um peso 

excessivo, ou desproporcionado, em relação ao orçamento municipal, 

designadamente em relação à questão da manutenção. Essa preocupação é 

justa e também é a nossa preocupação.  ---------------------------------------------------  

Voltando à questão do Metropolitano, tenho aqui as declarações do Presidente 

do Metro, Vitor Santos, que se refere a vários projetos no interior da cidade de 

Lisboa e, depois diz o seguinte: “Lembrou ainda o projeto lioz, um projeto de 

vinte e cinco quilómetros, estimado em quatrocentos e quarenta milhões de 

euros, que ligará a Ajuda, na parte ocidental de Lisboa até Loures, parte 

oriental, servindo as populações da Portela, de Sacavém e Moscavide. 

Segundo o responsável encontra-se ainda nos planos de expansão um light rail 

(metro ligeiro) entre Loures e Odivelas, uma linha de formato em “U”, com 

dezoito estações que irá servir Santo António do Cavaleiros e Frielas, do 

Município de Loures e Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, Odivelas, Ramada 

e Caneças no concelho de Odivelas”. As estações não batem certo com aquilo 

que já foi avançado nos desenhos, mas, quanto ao resto, sinceramente não 

vejo nenhuma desvalorização.  ----------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, de qualquer forma, penso que é verdade e que por vezes, 

nestas matérias, como noutras, a cidade de Lisboa assume uma centralidade 

que desvaloriza as necessidades dos restantes concelhos. Continuaremos 

muito atentos, seja em relação ao Metropolitano, ou a outras entidades. Mas, 

se forem estas as declarações a que se está a referir, não me parece que 

desvalorizem os projetos do concelho de Loures, e fazemos fé que o Governo 

vai manter o compromisso de os incluir no Plano de Recuperação e Resiliência.  

 

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, começo 

por esta questão do Metropolitano, porque se há situação em que o concelho 

de Loures conseguiu fazer com que fosse olhado de outra forma na Área 

Metropolitana de Lisboa foi, sem dúvida, nesta questão do Metro. Os passos 

que conseguimos dar nos últimos anos, demonstram bem que conseguimos 

fazer valer a razão dos nossos justos argumentos junto da Área Metropolitana 

de Lisboa, junto do Governo e, também, junto do Metro.  ------------------------------  
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Quanto à questão das vacinas, dos transpositores e dos centros de vacinação, 

quero dizer que a questão fundamental já foi referida, com a qual concordo, 

que é o problema das vacinas no nosso país e não só. Esse é o problema 

maior para ser resolvido. Com certeza que o Município esteve, está e estará 

sempre disponível para encontrar as melhores soluções com o ACES. Sempre 

assim foi e continuará a ser, e o ACES, evidentemente, está disponível para 

nos dar as melhores soluções para o concelho.  ------------------------------------------  

Entendo que um centro de vacinação na zona oriental do concelho deve ser 

uma prioridade, assim consiga o ACES arrumar os seus recursos, de forma a 

conseguirmos ter essa resposta na zona oriental. Nesta questão tendo a 

concordar mais com o Partido Social Democrata de Loures, do que com o 

Vereador Nuno Botelho. --------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da Instituições Particulares de Solidariedade Social, quero 

dizer que esta questão que está colocada na Moção é muito importante, e pode 

levantar problemas muito graves se o confinamento durar muitos meses. Esta 

obrigatoriedade de fazer descontos, sem qualquer apoio extraordinário da 

Segurança Social, pode levar algumas instituições a momentos de rotura que o 

Município não consegue resolver, mesmo com o apoio que pode vir a ser 

decidido. Portanto, é preciso que tenhamos a noção que esta medida, sendo 

positiva, tem de ser acompanhada por medidas da Segurança Social. Isso é 

absolutamente fundamental.  -------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, gostaria de referir que, sendo aprovada esta Moção, é 

importante que ela seja enviada para as Instituições de Particulares de 

Solidariedade Social, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, Assembleias 

de Freguesia, Órgãos de Comunicação Social e Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República.  ----------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão das refeições escolares, temos feito acompanhamentos 

diários no local onde estão a ser confecionadas e vamos manter. Aquilo de que 

temos conhecimento, pelo trabalho que estamos a fazer, é que a maior parte 

dos casos não há problemas. Pode existir uma ou outra situação, como é 

evidente, mas o acompanhamento tem sido diário. São mais de seiscentas 

refeições que estamos a fornecer aos meninos que a elas têm direito e que se 
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inscreveram através dos agrupamentos e, hoje mesmo, foi aberto um novo 

local para a confeção de refeições escolares.  ---------------------------------------------  

Quanto ao fornecimento de computadores, Internet e outros materiais, o 

Município, em conjunto com os agrupamentos, disponibilizou os computadores 

que estão nas escolas, e tentaremos disponibilizar mais alguns computadores 

para que os agrupamentos os possam gerir da melhor forma possível. Alguns 

entendem que os computadores podem e devem ser emprestados a alunos 

que deles precisam, outros que devem ficar na escola para utilização dos 

professores que não tem computadores disponíveis por parte do Ministério da 

Educação. Há ainda outros que entendem que os computadores devem ficar 

na sala de aula, porque pensam que algumas aulas vão acontecer na mesma, 

de forma presencial, com alguns alunos que virão à escola. Para além disso 

temos disponibilizado, também, a internet.  -------------------------------------------------  

Esta é uma situação que nos preocupa. Neste momento, os dados que temos 

apontam para que haja cerca de vinte e cinco por cento dos alunos abrangidos 

pela entrega de computadores, por parte do Ministério da Educação. Esta 

questão no ano passado foi referida e apontada como prioritária para este ano 

letivo, mas setenta e cinco por cento dos alunos não têm, ainda, o computador. 

A informação que temos por parte dos agrupamentos é que no escalão “A” a 

situação estará na sua maioria resolvida, pode haver um ou outro caso que não 

tenha sido possível. Mas há, depois, toda uma dimensão relacionada com o 

escalão “B” e todos os outros meninos que ainda não têm esta resposta. Esta é 

uma situação complicada e, para algumas famílias, este confinamento será, 

novamente, muito difícil para que esses alunos possam seguir as aulas. Cá 

estaremos para apoiar as situações mais complexas e acompanhar de perto, 

com os agrupamentos, as necessidades mais prementes que vão surgindo.  ----  

 

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, pedi a palavra para 

tentar responder a questões colocadas pelo senhor Vereador João Calado, que 

me parecem ser importantes.  ------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar gostaria de dizer, com grande clareza, que não estamos, nos 

SIMAR e no Município de Loures, satisfeitos com os números relativos à 

recolha seletiva de resíduos nos concelhos de Loures e de Odivelas. Creio que 
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todos reconhecemos a necessidade de continuarmos a evoluir, em relação às 

quantidades recolhidas, para conseguirmos uma maior participação da 

população em relação a esta matéria, que é da maior importância do ponto de 

vista ambiental, que passa pelo reforço da capacidade de recolhermos e 

encaminharmos a destino final adequado aquilo que pode ser reciclado.  ---------  

Ainda assim, gostaria de dizer, para que não fiquem dúvidas relativamente a 

esta matéria, que a nossa evolução nos Municípios de Loures e de Odivelas, a 

área de atividade dos SIMAR, desde o ano de dois mil e dezasseis e até dois 

mil e dezanove foi sempre crescendo, em todos os fluxos recolhidos pelos 

SIMAR. Ou seja, em papel e cartão, vidro, embalagens e resíduos orgânicos, 

para além das madeiras, estou a referir-me apenas a materiais que podem ser 

recicláveis, nesse período de tempo, desde o ano de dois mil e dezasseis e até 

dois mil e dezanove, a nossa evolução foi em crescendo em todos os fluxos. 

Todos os anos crescemos, várias dezenas de milhares de toneladas, em cada 

um destes fluxos.  ----------------------------------------------------------------------------------  

A situação altera-se em dois mil e vinte, por razões que são de todos 

conhecidas relacionadas com o período que estamos ainda hoje a atravessar, 

associadas à pandemia, que vieram prejudicar as quantidades. Mas gostaria de 

dizer, com grande clareza, que ainda assim mantemos tonelagens na ordem de 

vários milhões em cada um destes fluxos, e por cada um destes fluxos. Quero 

dizer que há uma diminuição, mas não há, propriamente, uma situação que 

seja de pioria generalizada dos números. Aliás, há alguns fluxos que, mesmo 

em dois mil e vinte, conseguem ter maior quantidade recolhida, como é o caso, 

por exemplo, do vidro.  ---------------------------------------------------------------------------  

Mas, naturalmente que não estamos satisfeitos. Há todo um trabalho que 

temos de continuar a desenvolver, que passa, por um lado, pela sensibilização, 

que tem vindo a ser feita com as escolas e com as instituições, como é o caso 

das próprias instituições autárquicas, a Câmara Municipal, os SIMAR e outras 

entidades, que têm aderido a programas e a propostas que lhes temos feito. 

Também temos desenvolvido um trabalho, junto dos munícipes, em relação à 

necessidade de darmos uma maior atenção à reciclagem de materiais. Mas, 

para além da sensibilização é necessário mais. É necessário investimento, 

nomeadamente, em viaturas, em pessoal e em contentores.  -------------------------  
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Também do ponto de vista do investimento os SIMAR têm vindo a fazer um 

percurso. Gostaria de dizer que nos últimos anos entraram ao serviço várias 

viaturas para a atividade dos SIMAR, que ainda muito recentemente, já este 

ano, entrou ao serviço uma nova viatura de vinte metros cúbicos que tem, 

como função fundamental, participar neste esforço do fluxo da recolha seletiva. 

Ou seja, dentro do quadro de limitações e com os problemas que são 

conhecidos, também em relação à situação financeira, nunca enjeitámos o 

investimento como uma prioridade dentro daquilo que era a nossa 

possibilidade, e todos os anos se tem procedido à renovação de viaturas e a 

um investimento em novas viaturas.  ---------------------------------------------------------  

O mesmo se passa com o pessoal. No ano passado tivemos ocasião de 

aumentar, em dezoito, o número de trabalhadores associados a esta área de 

resíduos sólidos, entre cantoneiros e condutores de veículos pesados. Este 

ano de dois mil e vinte e um já entraram mais dez e estamos, desta forma, a 

reforçar a nossa capacidade e a compensar um pouco alguma perda que 

também temos tido, nomeadamente, por via das reformas.  ---------------------------  

Tínhamos previsto, também, um significativo investimento no domínio da 

contentorização que passava, por exemplo, pela aquisição de quatrocentos e 

cinquenta mil euros em novos contentores. Ora, como os senhores decerto se 

recordarão, esse investimento não vai poder ser feito, nem com este ritmo nem, 

provavelmente, com nesta ordem de grandeza, dado o facto de ter sido 

chumbado quer pelos senhores Vereadores do Partido Social Democrata, quer 

pelos senhores Vereadores do Partido Socialista, o plano de atividades e 

orçamento dos SIMAR.  --------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, quando falamos em investimento, temos de ter a consciência 

que a capacidade de investimento dos SIMAR está, em larga medida, afetada 

por aquilo que tem sido o brutal aumento dos custos associados ao tratamento 

em alta dos resíduos sólidos. Assim, gostaria de deixar alguns números para 

que não se fique com dúvidas, e não pensarem que esta é uma afirmação que 

é um chavão, uma afirmação gratuita.  -------------------------------------------------------  

Em dois mil e dezanove, os SIMAR pagavam quinze euros e sessenta e três 

cêntimos pelo tratamento de cada tonelada de resíduos entregue à Valorsul e, 

em dois mil e vinte, esse preço subiu para vinte euros a tonelada. Ou seja, 
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subiu quase cindo euros. Em dois mil e vinte e um aquilo que vamos passar 

serão trinta e cinco euros a tonelada, e não estou a incluir nestes preços os 

valores associados à tarifa de gestão de resíduos, a TGR.  ---------------------------  

Estes números dão boa nota da evolução dos preços nos últimos anos. Na 

prática, nos últimos dois anos, o preço que pagamos pelo tratamento da 

tonelada na Valorsul aumentou mais de cem por cento. Neste momento, a 

maior preocupação que temos é que, até agora, não temos repercutido nos 

consumidores o brutal aumento a que temos vindo a ser sujeitos, por parte de 

quem faz a gestão do sistema em alta.  -----------------------------------------------------  

Quero dizer que a TGR, juntamente com a tarifa, no caso deste ano e numa 

projeção feita nos SIMAR, aponta, claramente, para que os SIMAR venham a 

ter um agravamento de custos associados ao tratamento de resíduos na ordem 

dos dois milhões de euros. Só no domínio dos resíduos sólidos urbanos iremos 

pagar mais dois milhões de euros.  -----------------------------------------------------------  

Naturalmente esta é uma questão que nos preocupa a todos, pelo menos a nós 

que estamos na gestão dos SIMAR, mas preocupa, também, autarcas de 

várias forças políticas, tanto na Área Metropolitana de Lisboa, como na Área 

Metropolitana do Porto. Aliás, foi isso que levou a que as duas Áreas 

Metropolitanas tenham solicitado ao senhor Ministro do Ambiente uma reunião, 

com caráter de urgência, para discutir o caminho que se está a trilhar, que é 

um caminho que vai conduzir, seguramente, a fortíssimos retrocessos no 

tratamento e gestão dos resíduos sólidos em Portugal. Não é possível pensar 

que as pessoas vão reciclar mais, se virem a sua fatura agravada, sem que a 

isso corresponda, objetivamente, um reforço da qualidade do serviço que lhe é 

prestado. E é esse caminho que se tem vindo a trilhar nos últimos anos.  ---------  

Gostaria ainda de chamar a atenção para o seguinte: a Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos, a propósito de uma obrigação que os 

SIMAR têm que é comunicar o seu tarifário a esta entidade, que é a entidade 

reguladora do setor, chamaram a atenção de que, neste momento, as tarifas 

pagas pelos munícipes apenas cobrem oitenta por cento dos custos da 

operação relativamente aos resíduos. Ou seja, vinte por cento são pagas à 

custa de outras atividades levadas a cabo pelos SIMAR. Esta é uma situação 

que é literalmente impossível de sustentar a prazo.  -------------------------------------  
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Este é o caminho da degradação do serviço, e o caminho da impossibilidade do 

país conseguir fazer cumprir as metas com que se comprometeu no domínio 

dos resíduos, em particular na União Europeia, ao assumir que até dois mil e 

trinta Portugal iria aumentar a taxa de reciclagem do fluxo da recolha seletiva 

para mais de quarenta por cento, em relação à totalidade dos resíduos 

recolhidos e para mais de cinquenta por cento no domínio dos bio resíduos. 

Penso que é literalmente impossível. Se queremos tratar de forma séria as 

questões dos resíduos, temos de começar pelas questões relacionadas com o 

sistema e com as opções políticas que nos têm governado. Se não se 

alterarem essas políticas será impossível alterar outras situações, 

independentemente, e volto ao princípio desta intervenção, de continuarmos a 

fazer um esforço e temos conseguido nos últimos anos, para aumentar, de 

forma significativa, a recolha seletiva nos concelhos de Loures e de Odivelas.  -  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, bem sabemos 

as dificuldades que os SIMAR têm, mas aquilo que referi, bem como o senhor 

Vereador João Calado, não foi tanto relativamente aos indicadores, mas sim 

em relação à comparação desses indicadores com os outros Municípios. Ou 

seja, de dois mil e dezasseis a dois mil e dezanove, segundo os dados 

publicados pela Valorsul, o grande aumento que tivemos foi de cinco quilos por 

habitante/ano. Muito abaixo das reais necessidades, de forma a podermos 

fazer frente a esta situação, e é um aumento efetivo da nossa capacidade de 

recolha.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaria de deixar uma outra nota que me parece importante, porque em 

comparação com a média estamos a recolher menos vinte quilos por pessoa. 

Em comparação com a média de todos aqueles que fazem a separação. São 

dados da Valorsul. Portanto, estamos muito longe daquilo que necessitamos 

para, com esta redução, reduzirmos os custos de deposição de resíduos.  -------  

De facto, quando o senhor Vice-Presidente intervém, parece que somos todos 

irresponsáveis. Quero dizer-lhe que quando me referi a este assunto foi até ao 

ano de dois mil e dezanove, que são os dados que estão publicados. 

Compreendo aquilo que disse no que respeita ao orçamento, mas o orçamento 

que foi chumbado dos SIMAR também não tinha investimento de monta nesta 
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área. É importante que de diga que os investimentos de monta para esta área 

já estavam em projeto, e já estariam até em empréstimo. Pelo contrário. O 

orçamento que foi chumbado tinha menos capacidade própria de investimento 

que o orçamento que está em vigor, para que não haja dúvidas. Não é por se 

dizer muitas vezes uma situação que ela passa a ser verdade. ----------------------   

A questão que se coloca, no que diz respeito à recolha seletiva é que estamos 

muito atrás, que em dois mil e dezasseis não éramos o último Município na 

tabela, e de dois mil e dezassete para a frente somos aquele que conseguiu ter 

uma evolução menos profícua daquela que se desejava, porque fomos 

ultrapassados pelos dois Municípios que estavam, até dois mil e dezasseis, 

atrás do Município de Loures na capacidade de recolha seletiva. Portanto, 

pensamos que o esforço que deve ser implementado para a recolha seletiva 

deve ser um esforço extra, e devemos capacitar-nos que esse esforço extra 

nos trará benefícios no que diz respeito à despesa aquando da deposição em 

aterro, ou de entrega à Valorsul. Relativamente a esta matéria pensamos que 

foi trilhado caminho, não dizemos que não, mas foi insuficiente.  --------------------  

Ouvi com muita atenção o senhor Vereador Nuno Botelho, e quero dizer-lhe 

que não há aqui nenhuma guerra de zona norte e zona oriental. O concelho 

não muda e a morfologia e a dispersão territorial do mesmo não mudam só 

porque o senhor Vereador acha que está tudo bem e que somos um único 

concelho. Não, não mudam. O problema é que estivemos muitos anos, e 

justiça seja feita não só a esta administração, mas a todas as administrações, 

em que a zona oriental do concelho tem e sempre teve uma dificuldade, basta 

ver que não há um transporte direto de Santa Iria da Azóia para a sede de 

concelho. Sempre houve, e continua a haver, uma proximidade muito maior a 

Lisboa que a Loures. Isto não quer dizer que estamos contra alguma coisa, 

mas há uma necessidade de reaproximar e unificar o concelho no que respeita 

a esta matéria. Não há aqui dois concelhos. O que há é uma morfologia 

diferente, há uma barreira natural que separa duas zonas, mas não há uma 

guerra entre duas zonas. O que há são condições diferentes de um lado para o 

outro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Nuno Botelho faz um discurso que parece apaziguador, no 

que respeita a esta matéria, mas eu não me esqueço daquilo que foi publicado 
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imediatamente pelo Partido Social Democrata na sua página de “facebook”, 

nomeadamente pelo seu coordenador, a exigir, também, junto do Município, a 

criação de um posto de vacinação na zona oriental, porque fazia sentido. 

Portanto, isto de nós queremos fazer, quando estamos em reunião, de 

“calimeros” e dizer que não concordamos nada com isto, quero dizer-lhe que 

também não concordo senhor Vereador. Mas temos de tentar arranjar e criar 

mecanismos para que não se sinta muitas vezes, como é sentido, a distância 

da Câmara Municipal para algumas zonas do concelho, porque essa distância 

sente-se em muitas pequenas situações.  --------------------------------------------------  

Nós não dizemos que queremos a separação, o que dizemos é que faz sentido, 

dada a densidade populacional das zonas, que tivesse sido pensado de uma 

outra forma.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente e senhores 

Vereadores, eu tive o cuidado de fazer um exercício durante estas 

intervenções, em que até me é mais favorável o argumento. No “google maps”, 

de Loures a Sacavém são doze vírgula oito quilómetros, de Loures a Bucelas 

são doze vírgula seis quilómetros, de Loures a Santa Iria da Azóia são onze 

vírgula três quilómetros, de Loures a São João da Talha são doze vírgula seis 

quilómetros, de Loures à Protela são doze vírgula dois quilómetros e de Loures 

a Lousa são nove quilómetros. Portanto, o argumento da dispersão morre aqui. 

Volto a dizer, e não tenho nenhum problema em dizer isto e o senhor Vereador 

Nuno Dias acabou por, sem querer, também o dizer, mas uma grande parte 

das pessoas identificam-se mais com a cidade de Lisboa do que com o 

concelho de Loures. Mas eu não tenho culpa, porque sou autarca no concelho 

de Loures e era autarca nessa altura, que as Freguesias da zona oriental, 

embora não goste de usar esta expressão, não tenham escolhido o concelho 

de Sacavém, nem eu, nem ninguém.  --------------------------------------------------------  

Nada tenho contra as pessoas da zona oriental, muito pelo contrário, mas este 

discurso político de que há uma desvalorização da zona oriental não é correto. 

Nem sequer me vou referir aos equipamentos que não são feitos na zona norte 

e que são feitos na zona oriental, porque penso que também não é correto, 

pelo mesmo motivo que referiu o senhor Presidente, o senhor Vereador 
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Gonçalo Caroço e o próprio senhor Vereador Nuno Dias, que é a dispersão 

demográfica. Esta sim é real, porque existe muito mais população na zona 

oriental do que na zona norte. Não vale a pena destorcerem as minhas 

palavras, porque o que referi é que a localização do centro de vacinação não é 

uma discussão útil, porque está exatamente no local com maior centralidade 

possível. É o local onde há mais estradas, autoestradas e maior ligação a todas 

as freguesias.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Dias, fui eu aqui neste fórum, não online, mas numa 

reunião presencial, que levantei a questão do transporte direto de Santa Iria da 

Azóia para o Hospital Beatriz Ângelo, por exemplo, e já foi no outro mandato. 

Esse é um problema que tem de ser resolvido, sem qualquer dúvida, e espero 

que seja resolvido agora com os concursos dos novos trajetos de mobilidade 

urbana. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vereador Nuno Dias e senhor Vereador Gonçalo Caroço, não 

vale a pena distorcer aquilo que diz ou que não diz o Partido Social Democrata, 

porque eu sei muito bem aquilo que estou a dizer. O que estou a dizer é que 

Loures é o ponto mais central do nosso concelho, que a barreira física que 

existe hoje em dia tem seis estradas que a atravessam, pelo menos três delas 

de grande qualidade, e não há esta discussão. -------------------------------------------  

Quanto ao “post” do Partido Social Democrata, é evidente que se puderem 

existir dois, três, quatro postos de vacinação, ainda bem. Se houver recursos 

humanos e vacinas para administrar em dois meses, em vez de seis, ótimo. 

Criem-se mais postos de vacinação pelo concelho. Pode ser um em Lousa, 

outro em Santa Iria da Azóia e outro em frente à casa dos senhores 

Vereadores, se acharem correto. Não me choca. Mas penso que esta 

discussão política é ridícula. É absurda e ridícula a discussão do transporte dos 

idosos e do centro de vacinação.  -------------------------------------------------------------  

Esta é a minha opinião, e é a opinião genérica do Partido Social Democrata de 

Loures, ao contrário de quererem fazer passar de que há dessintonia em 

relação a esta matéria. Não há. O que há é uma discussão desnecessária, que 

é diferente.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Não queria entrar nesta conversa de “calimero”, mas uma coisa é certa, não foi 

o Partido Social Democrata que passou onze meses do ano a dizer que votava 
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contra os orçamentos e depois votou a favor, ou se absteve. Não foi o Partido 

Social Democrata que votou o orçamento da Câmara Municipal de uma forma e 

o orçamento dos SIMAR de outra. Não foi o Partido Social Democrata que 

tomou decisões diferentes em relação aos impostos e em relação aos tarifários 

dos SIMAR. Estas questões do “calimero”, na prática, veem-se depois nas 

atitudes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, o meu ponto de vista está bem explicado. Não 

vale a pena dizer que o Partido Social Democrata não está sintonizado, porque 

estamos todos muito bem sintonizados e de certeza que percebemos todos 

aquilo que estamos a dizer, e o que estou a dizer é que Loures é o ponto mais 

central do nosso concelho. Não vale a pena usar truques políticos para tentar 

arranjar guerras entre as pessoas da zona oriental e da zona norte, porque não 

há guerras políticas nessas matérias.  -------------------------------------------------------  

Para mim, um cidadão de Bucelas é tão importante como um cidadão de Santa 

Iria da Azóia, como um cidadão de Sacavém é tão importante como um 

cidadão de Loures. Enquanto aos senhores Vereadores do Partido Socialista e 

do Partido Comunista não perceberem isto, o nosso concelho vai ter sempre 

estas guerras. Digo isto com toda a legitimidade, porque já referi isto no meu 

Partido várias vezes, quem me conhece sabe que eu já disse isto várias vezes 

dentro e fora do meu Partido. Aliás, Loures estava dividido em duas secções 

partidárias, a de Loures e a de Moscavide, e fui eu que propus acabar com 

essa situação, fui um dos subscritores que defendeu isso em congresso. 

Temos de acabar com este tipo de linguagem, seja aqui, seja dentro ou fora 

dos Partidos, seja onde for.  --------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, se aceitar, os Vereadores do Partido Social Democrata 

gostavam de subscrever a Moção relativa à vacinação.  -------------------------------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, aceito que a 

Moção seja subscrita por quem pretender.  -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, agradeço as 

respostas que deu às questões que coloquei. Não posso deixar de registar, 

admitindo que é um documento com alguma complexidade, mas não posso 
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deixar de registar algum atraso relativamente ao que foi contratualizado para a 

elaboração do Plano de Desenvolvimento do Concelho de Loures. Era 

expetável que já houvesse resultados nesta altura, mas percebo que seja um 

documento com alguma complexidade. Portanto, somos sensíveis a essa 

questão e admitimos a existência destes atrasos.  ---------------------------------------  

Relativamente a outros esclarecimentos prestados pelo senhor Vice-

Presidente, os quais naturalmente agradeço, mas há dois comentários que não 

posso deixar de não os fazer. Naturalmente, há um conjunto de dificuldades 

que sistematicamente são aqui referidas quando se fala nestes assuntos, aos 

quais todos nós somos sensíveis e percebemos que esta é uma matéria que 

não é fácil tratar. O que já não percebemos é que estas dificuldades sejam 

exclusivas do concelho de Loures e não se reflitam, de igual forma, de um 

modo transversal, aos concelhos do país, nomeadamente na Área 

Metropolitana de Lisboa, que têm características, muitos deles, semelhantes ao 

que se passa em Loures.  -----------------------------------------------------------------------  

Os meus dados não têm a granularidade dos do senhor Vice-Presidente, a 

minha análise baseou-se em dados do Instituto Nacional de Estatística, mas, 

quando analiso estes dados, a situação que se passa em Loures é muito 

preocupante.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, quero deixar o seguinte exercício: dos dados disponíveis públicos no 

Instituto Nacional de Estatística, o concelho de Loures e de Odivelas, no ano 

de dois mil e dezanove, recolheu na recolha seletiva, por habitante, na ordem 

dos cinquenta e dois quilos por habitante. Nos dois concelhos em conjunto. 

Neste conjunto de dados, o concelho que vem a seguir na Área Metropolitana 

de Lisboa, o concelho de Vila Franca de Xira, recolhe sessenta quilos por 

habitante. Daí para cima os números disparam, chegando, por exemplo, a 

Palmela com cento e sessenta quilos por habitante, ou Cascais com duzentos 

e quarenta e oito quilos por habitante. Portanto, há, manifestamente, um 

problema de gestão nesta matéria no concelho de Loures, que precisa de ser 

atacado com medidas que tornem este processo bastante mais eficaz, 

comparável àquilo que se passa no resto do país e na Área Metropolitana de 

Lisboa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Tenho indicação de que também o 

Partido Socialista subscreve a Moção por mim apresentada. Então, se a 

Coligação Democrática Unitária estiver de acordo, subscreveremos todos os 

eleitos esta Moção.  -------------------------------------------------------------------------------  

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

  --- A MOÇÃO APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, 

SUBORDINADA AO TEMA “PELA RÁPIDA CONCRETIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19”, À QUAL FOI 

ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 65/2021, E QUE PASSOU A SER 

SUBSCRITA POR TODOS OS MEMBROS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------  

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

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

 --- A MOÇÃO APRESENTADA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, 

SENHOR VICE-PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, SUBORDINADA AO TEMA “PELO 

APOIO ÀS IPSS COM RESPOSTAS DE INFÂNCIA POR PARTE DO ISS”, À 

QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 66/2021, FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE.  ----------------------------------------------------------    

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

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

--- Eram dezasseis horas e vinte e cinco minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezasseis horas e trinta minutos.  -----   

 

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

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

------------------ PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO A ADMITIR  ------------------------  

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

PONTO TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 67/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 45/2021, RELATIVA 
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À MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NA ÁREA DE SEGUROS ------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI ADMITIDA POR UNANIMIDADE.  ---  

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

PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 68/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 54/2021, RELATIVA 

À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS 

DE DISTRIBUIÇÃO NA URBANIZAÇÃO CODIVEL – 1 FASE ------------------------  

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI ADMITIDA POR UNANIMIDADE.  ---  

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

PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 69/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RETIFICAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 13.01.2021 (PROPOSTA Nº 3/2021), 

RELATIVA À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA 

EMPREITADA DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO DE CHEIAS 

DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO --------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI ADMITIDA POR UNANIMIDADE.  ---  

PONTO SEIS - ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2020.12.16 -------------------------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO SETE - ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2020.12.30 -------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 49/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÃMARA PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE 

SUPLEMENTO NA PRESTAÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES DE 

RISCO, PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

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

A. O artigo 24.º da Lei do Orçamento de Estado para 2021 (Lei n.º 75-B/2020, 

de 31 de dezembro) prevê a atribuição de suplemento remuneratório de 

penosidade e insalubridade aos titulares da carreira de assistente 

operacional nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de 

efluentes, higiene urbana, saneamento, dos procedimentos de inumações, 

exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas de que resulte 

comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade 

de ocorrência de lesão  ou um risco potencial agravado de degradação do 

estado de saúde; -------------------------------------------------------------------------------  

B. A Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e apoio Psicossocial do 

Departamento de Recursos Humanos emitiu parecer que define as funções 

suscetíveis de atribuição do suplemento de penosidade e de insalubridade 

bem como o nível de risco alto inerente às mesmas; ---------------------------------  

C. A referida disposição legal determina a atribuição, quando o nível de risco é 

alto, de um suplemento remuneratório correspondente a 15% da 

remuneração base diária o que, relativamente à grande maioria dos 

trabalhadores, porque se encontram posicionados nos níveis remuneratórios 

mais baixos da carreira, corresponde a um montante inferior ao que seria 

atribuído se o nível de risco fosse médio ou baixo; -----------------------------------  

D. A Direção Geral da Administração e do Emprego Público – DGAEP emitiu, 

em 1/2/2021, a Circular n.º 01/DGAEP/2021 com a orientação de que o valor 
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diário do suplemento a atribuir ao nível alto de insalubridade e de 

penosidade seja de 4,99€ salvo se o correspondente aos 15% da 

remuneração base diária for superior,  justificando este entendimento como 

resultado “da necessidade de garantir que o valor do suplemento previsto 

para o nível alto não seja, em nenhuma circunstância, inferior ao valor 

previsto para o nível médio, bem como manter a proporção de variação entre 

níveis.”; --------------------------------------------------------------------------------------------  

E. Esta circular é vinculativa para os órgãos e serviços da administração direta 

e indireta do Estado e assume carater indicativo para a administração local; -  

F. A verba necessária ao processamento daquele subsídio encontra-se prevista 

no orçamento municipal sendo, por isso, a sua atribuição financeiramente 

sustentada; ---------------------------------------------------------------------------------------  

G. Foram ouvidos os Representantes dos trabalhadores para a segurança e 

saúde no trabalho, bem como as comissões sindicais do STAL – Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas 

Públicas, Concessionárias e Afins e do SINTAP – Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, 

que deram parecer de concordância. -----------------------------------------------------  

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

1. Que a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no artigo 23.º, n.º 3 da 

Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, delibere definir que as funções que 

preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, num nível alto, 

suscetíveis de atribuição do respetivo suplemento remuneratório são as do 

setor de limpeza e salubridade, do setor dos cemitérios, ambos da Divisão 

de Serviços Públicos Ambientais e da equipa operacional do centro 

Veterinário da Divisão de Serviços Veterinários, conforme parecer da 

DSSOAP; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que o valor diário a atribuir, pelo nível alto de risco, seja de 4,99€ ou de 15% 

da remuneração base diária se superior, por dia de prestação efetiva 

daquelas funções, de acordo com o artigo 24.º, n.º 2 da Lei n.º 75-B/2020, 

de 31 de dezembro, acolhendo a interpretação da Circular n.º 

1/DGAEP/2021; ---------------------------------------------------------------------------------  
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3. Que o Suplemento de penosidade e insalubridade seja atribuído desde 1 de 

janeiro de 2021. (…)” --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Em relação a esta matéria, e antes 

de dar a palavra ao senhor Vereador Gonçalo Caroço, relativamente a esta 

proposta e incluindo, também, a dos SIMAR, quero valorizar o facto de 

poderemos estar hoje a deliberar sobre esta matéria, depois da norma que o 

possibilita ter sido incluída no Orçamento de Estado.  -----------------------------------  

Ao longo dos últimos anos, quer as estruturas que representam os 

trabalhadores, quer este Município e este Executivo Municipal, têm vindo a 

reivindicar que este suplemento possa ser aplicado aos trabalhadores em 

funções com especial penosidade, que até aqui tinha sido vedado. No ano 

passado, no início da pandemia fizemos, também, uma enormíssima pressão 

junto do Governo, e toda a Área Metropolitana o fez, no sentido de que era, 

ainda, mais visível, a necessidade de dar o justo reconhecimento a estes 

trabalhadores e, finalmente, a proposta foi incluída no Orçamento do Estado. ---  

A proposta não abrange todas as funções que em nosso entender deviam ser 

abrangidas. Esperemos que nos próximos tempos possamos ter uma 

clarificação, ou um alargamento do seu âmbito, para poder abranger outros 

trabalhadores que, justificadamente, também deviam ter acesso a este 

suplemento.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Mas, ainda assim, é um momento em que vamos concretizar para um conjunto 

significativo de trabalhadores uma reposição de justiça, que tardou ao longo 

dos últimos anos e com vários Governos.  --------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre 

esta proposta quero complementar que ela foi estudada pelos nossos serviços 

de saúde, e que existe uma proposta concreta de atividades a serem 

abrangidas por este subsídio.  ------------------------------------------------------------------  
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Quero dizer, também, que a análise de risco efetuada levou a que fosse 

estabelecido o nível máximo de risco, com a consequente renumeração 

associada, através do esclarecimento que foi feito, nos últimos dias, por parte e 

através da Direção Geral da Administração e do Emprego Público.  ----------------  

Quero sublinhar que este é, sem dúvida, um passo muito importante e de 

grande justiça para os trabalhadores, mas ainda aquém daquilo que se impõe. 

Como diz o próprio nome deste suplemento, é um subsídio de penosidade e 

insalubridade, não inclui o risco, e a própria disposição do Orçamento de 

Estado confina de forma muito pouco alargada quais as atividades que podem 

ser abrangidas. Pode haver uma ou outra questão, em algumas atividades, em 

que pensamos que também podiam estar incluídas, mas que a legislação não 

permite. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de obter mais 

esclarecimentos para termos a certeza se haverá, ou não, outras profissões 

que possam vir a ser incluídas. Mas, neste momento, as únicas certezas que 

temos são aquelas que estão apresentadas nesta proposta, e após a análise 

dos serviços municipais.  -------------------------------------------------------------------------  

Quero sublinhar, também, que a questão deste subsídio é, apenas, uma morna 

do Orçamento de Estado. Ora, sendo uma norma do Orçamento de Estado, no 

próximo ano pode não estar em vigor. Portanto, seria muito importante que se 

transformasse em lei e que se alargassem as atividades incluídas, de forma a 

que fosse possível garantir que, no futuro, se mantém este subsídio de grande 

justeza, após muitos anos, também aqui nesta Câmara Municipal, de exigência 

da sua aplicação.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, 

relativamente a esta proposta a bancada do Partido Socialista também louva 

esta prorrogativa que foi criada através da Lei do Orçamento do Estado. ---------  

De facto, vai ao encontro das grandes expetativas que todos tínhamos para 

que fosse criado este “chapéu” no nosso ordenamento jurídico para podermos, 

com grande justiça, dar este abono aos trabalhadores que desempenham as 

suas funções em condições mais adversas e que, por isso, fazia todo o sentido. 

No entanto, estamos preocupados com uma questão, que é o facto de não 

termos sentido da parte da Câmara, nem através do conteúdo desta proposta, 
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nem através de contatos que fizemos, alguma preocupação de harmonização 

territorial desta medida. Esta preocupação da nossa parte está relacionada 

com o facto, como o senhor Presidente e o senhor Vereador Gonçalo Caroço 

bem sabem porque têm esses dados, de estarem muitos trabalhadores ao 

serviço das Juntas de Freguesia, para a execução destas áreas de atividade. 

Portanto, abrangidos por uma medida como esta. Para nós, é obvio e evidente 

que nos parecia claro que tivesse sido feita alguma concertação. Sabemos a 

autonomia que o Município tem para fazer este processo, e o facto de o estar a 

fazer em tempo útil, situação que reconhecemos. Mas não podemos deixar de 

chamar a atenção de que devia, como em outros processos anteriores, de ter 

havido conversação e partilha com os outros eleitos, neste caso os Presidentes 

das Juntas de Freguesia, que têm trabalhadores a fazer as tarefas de varrição 

e de recolha de monos, que também estão abrangidos por esta medida. ---------  

Sabemos, também, que os recursos que existem na Câmara para preparação 

de uma proposta desta natureza, não são idênticos em todas as Freguesias. 

Por isso seria, naturalmente, bem-vindo um apoio da parte da Câmara, 

também, na preparação desta proposta.  ---------------------------------------------------  

Penso que está aqui em causa um princípio de elementar justiça para com 

todos, porque este é um benefício para ser atribuído de igual modo a todos os 

trabalhadores, com uma interpretação única daquilo que é a prerrogativa legal 

que está criada, e uma harmonização em território.  -------------------------------------  

Era isto que esperávamos do senhor Presidente e dos serviços da Câmara. Até 

porque o senhor Presidente pertence a uma força política que defende sempre 

os direitos dos trabalhadores, tal como o Partido Socialista também faz. 

Pensamos que esta proposta revela este trabalho num sentido único, que é 

uma visão que temos vindo a solicitar que não tenham. Repito que já hoje a 

propósito de outro assunto falámos sobre esta desarticulação, e não é altura 

para isso, nem ninguém quer fazer destes assuntos factos políticos. Agora, 

cabe ao senhor Presidente, enquanto expoente máximo no exercício do cargo 

de Presidente, que faça essa articulação.  --------------------------------------------------  

O senhor Presidente referiu, a propósito do outro ponto que os senhores 

Presidentes de Junta de Freguesia podiam ter-lhe telefonado. Mas penso que 

cabia ao senhor Presidente, que esteve, neste processo em concreto, a 
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preparar uma proposta, falar com os Presidentes das Juntas de Freguesia e 

dizer que há contratos interadministrativos que colocam trabalhadores nas 

Juntas de Freguesia a exercer estas funções, que estavam a analisar este 

pacote legislativo e que o partilhavam com eles para o aplicarem nas Juntas, e 

que deviam rever os contratos interadministrativos. Mas nada é dito. Amanhã, 

com certeza, qualquer trabalhador numa Junta de Freguesia que sabe que esta 

proposta foi hoje aqui aprovada em reunião de Câmara, vai ter com o 

Presidente de Junta de Freguesia e ele nada sabe explicar sobre o processo.  -  

Senhor Presidente, é este pedido de estratégia conjunta que a bancada do 

Partido Socialista exorta para que possa ser colocado no “modus operandi” que 

tem vindo a ser desenvolvido, porque, do nosso ponto de vista, esta conversa 

deve sempre partir do senhor Presidente, nomeadamente neste assunto, em 

relação à vacinação e relativamente à articulação entre as respostas da 

pandemia. É do senhor Presidente que deve partir essa iniciativa.  -----------------  

Portanto, não vale a pena entrarmos pelo argumento de que os senhores 

Presidentes de Junta têm o seu telefone, e que sempre que querem um 

esclarecimento telefonam. Este argumento pode colher junto de alguns, mas o 

senhor Presidente sabe exercer o seu papel da melhor forma possível, e 

permita-nos esta chamada de atenção, neste caso em concreto, que é uma 

situação que a todos satisfaz. Na Câmara são quarenta e sete trabalhadores 

abrangidos, mas temos a certeza que no global das Juntas de Freguesia serão 

umas centenas de trabalhadores que ficam abrangidos por esta prorrogativa 

que a Lei do Orçamento de Estado vem instituir.  -----------------------------------------   

 

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, ouvi com 

alguma estupefação a sua intervenção nesta parte final, porque fiquei com a 

ideia que a Câmara devia dar uma orientação aos Presidentes de Junta de 

como devem aplicar a Lei. Não me parece que seja esse o caminho, e penso 

que a generalidade dos nossos Presidentes de Junta não o aceitariam, porque 

são entidades totalmente autónomas em relação ao Município.  ---------------------  

Outra coisa é a nossa disponibilidade total, como sempre teve o nosso 

Departamento de Recursos Humanos, e a senhora Vereadora sabe bem disso, 

de apoiar tecnicamente as Juntas de Freguesia naquilo que entenderem que, 
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por ser mais complexo, pode merecer alguma atenção do Departamento de 

Recursos Humanos que é, naturalmente, bastante mais robusto do que os 

serviços nessa área em cada uma das Juntas de Freguesias. Essa 

disponibilidade é total e estamos disponíveis para esse apoio. Mas não me 

parece, nem que os senhores Presidentes de Junta desconheçam a Lei e 

estejam desatentos em relação a esta matéria, nem que seja o meu dizer-lhes 

como é que a Câmara vai aplicar a lei para a aplicarem igual.  -----------------------  

Senhora Vereadora, fizemos a análise da questão na Câmara, que foi 

complexa como é possível ver. Aliás, foi preciso, a determinada altura por 

insistência de vários Municípios, que a Direção Geral da Administração e do 

Emprego Público fizesse uma clarificação que também está no processo e 

estamos a cumprir a legislação.  ---------------------------------------------------------------  

Estamos disponíveis para apoiar as Juntas de Freguesia neste processo, que 

é, naturalmente, novo e complexo. Essa disponibilidade é total. Mas já não me 

parece que tenha de dizer aos Presidentes de Junta para tratar de uma 

situação, que eles certamente estão a tratar. Duvido que alguém esteja 

distraído em relação a esta matéria, mas se necessitarem de apoio técnico 

terão, com certeza, o apoio técnico do Departamento de Recursos Humanos do 

Município.  --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, deixe-me que 

lhe diga, com toda a simpatia, que não o pensava tão ingénuo. O que a 

senhora Vereadora Sónia Paixão quer são apoios financeiros para as 

Freguesias, não são apoios técnicos. Esta é a minha interpretação das 

palavras da senhora Vereadora.  --------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente e senhor Vereador Gonçalo Caroço, eu concordo com o que 

disseram. Aliás, direi mesmo que o facto desta norma estar prevista na Lei do 

Orçamento de Estado poderá ser um entrave futuro e devia ser vertida para 

uma Lei própria para valorizar estes trabalhadores.  -------------------------------------  

O Partido Social Democrata em Loures sempre defendeu que fosse aplicada 

esta medida, o senhor Presidente lembrar-se-á das várias conversas que 

tivemos sobre esta matéria e da necessidade de valorizar estes trabalhadores. 

Evidentemente existem outros trabalhadores que deviam estar incluídos aqui, e 
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penso que é importante que o Município possa pedir esse esclarecimento ao 

Ministério de Trabalho, sobre a interpretação que se faz desta norma.  ------------  

Senhor Presidente, quero dizer-lhe que o Partido Social Democrata dá os 

parabéns ao Município por ter, rapidamente, com celeridade e logo que foi 

possível, trazer uma proposta destas à Câmara para ser aprovada. Esta 

rapidez é de uma elementar justiça para estes trabalhadores. O Partido Social 

Democrata espera que seja possível que este direito, que estes trabalhadores 

merecem ter, continue nos próximos anos.  ------------------------------------------------  

Também quero dizer que estou perfeitamente tranquilo, até prevendo algum 

tipo de intervenção, porque eu próprio dentro do Partido Social Democrata e 

em Governos do Partido Social Democrata já tinha dito isto. O último Governo 

do Partido Social Democrata também tinha a noção desta necessidade, mas 

não teve a possibilidade, essencialmente por motivos financeiros, de tomar 

esta. Mas, ainda bem que agora é possível tomar esta medida e que a norma 

do Orçamento de Estado dá esta liberdade.  -----------------------------------------------  

Senhor Presidente, seria importante que apresentasse, na próxima reunião, até 

no sentido daquilo que referiu o senhor Vereador Gonçalo Caroço, uma Moção 

a instar a Assembleia da República a passar esta norma para uma Lei, de 

modo a garantir que este direito não se perde num futuro próximo.  ----------------    

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:  Senhor Vereador, podemos 

considerar essa hipótese.  -----------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores quero transmitir uma informação que é relevante e que 

devia ter dado logo no início, que é o seguinte: pedi ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal e aos líderes das bancadas, e houve acordo da parte 

deles, para que estes pontos fossem incluídos na agenda da reunião de 

Assembleia Municipal de amanhã. Portanto, disponibilizei-lhes os documentos 

ao mesmo tempo que disponibilizei aos senhores Vereadores, penso que não 

se importam com isso, para que possamos ter uma deliberação a tempo de 

incluir este suplemento no processamento de vencimentos de fevereiro, 

embora ele seja retroativo a janeiro. Mas, pareceu-nos que era importante 

garantir que isso pudesse acontecer desde já. Também quero deixar este 

registo da disponibilidade da Assembleia Municipal para incluir uma 



 

                                                                                                                                            

53/111 

 

 

                                                                                                                                      81ª Reunião Ordinária - 2021-02-10 

deliberação, com um prazo que, naturalmente, não cumpre os prazos que 

estão estabelecidos.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, na sua 

intervenção a senhora Vereadora referiu que o Partido Comunista e o Partido 

Socialista são os Partidos da defesa dos trabalhadores. Não quero entrar em 

polémica, mas se há Partido que sempre defendeu os trabalhadores e a classe 

média em Portugal, que são os trabalhadores reais, foi o Partido Social 

Democrata. Basta ver todos os avanços a nível da lei laboral nos Governos do 

Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva como, por exemplo, a introdução do 

décimo quarto mês em pensões. Mas, há outras situações de que o senhor 

Presidente da Câmara se lembrará melhor do que eu, porque já andava por lá. 

Mesmo no Governo do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, este nunca 

desvalorizou os trabalhadores e, nessa altura, todas as medidas foram 

impostas por outros, como a senhora Vereadora sabe. ---------------------------------  

Portanto, se calhar não foi com essa intenção, mas quero ressalvar que se há 

Partido que nunca de esquece de todos trabalhadores, não só de alguns, é o 

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

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Vereador Nuno Botelho, 

desculpe tê-lo deixado de fora desta minha referência na luta pelos direitos dos 

trabalhadores. Mas, então, faça-me companhia nesta argumentação que aduzi 

na minha primeira intervenção e que o senhor Vereador interpretou só por uma 

questão financeira. Não, o que está aqui em causa como o senhor Presidente e 

os senhores Vereadores sabem, é que as Juntas de Freguesia exercem 

competências que são da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, através dos 

seus instrumentos jurídicos, os contratos de execução e os acordos 

interadministrativos, faz a delegação destas mesmas competências para as 

Juntas de Freguesia onde estão alocados, também, um conjunto de recursos 

humanos cujas tarefas estão aqui a coberto da deliberação que vamos aprovar. 

A minha intervenção inicial foi para solicitar ao senhor Presidente, não é para 

se imiscuir naquilo que é a responsabilidade de cada Junta de Freguesia 

perante os seus próprios trabalhadores. Mas para aqueles que estão a exercer 
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uma função que foi delegada pela Câmara Municipal, entendemos, aqui sim, 

que haveria uma palavra por parte do senhor Presidente. Não só na questão de 

harmonização da abrangência desta medida, como, também, uma palavra no 

sentido de dizer que quando fosse oportuno iria rever o valor de cálculo. Isto 

para responder ao senhor Vereador Nuno Botelho, relativamente à questão 

financeira, porque esta questão também tem correlação financeira.  ---------------  

Esta nossa intervenção e a nossa abordagem que fizemos não me parece ser, 

de modo absolutamente nenhum, descabida. Para além do apoio técnico dos 

serviços do Município, que é mais robusto que aquele de que dispõem as 

Juntas de Freguesia, sobretudo para interpretação de uma questão que, como 

percebemos, é de análise difícil. Por isso saudamos a proposta apresentada e 

a sua qualidade técnica, que com grande facilidade poderia ser alargada ao 

universo do nosso concelho, partilhando-a e pensando esta estratégia global 

com as Juntas de Freguesia, fazendo o processo com a máxima clareza, 

justiça e equidade.  --------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que é pretendido, naturalmente, é que os critérios de análise sejam 

idênticos, que os valores de atribuição do subsídio sejam os mesmos e que a 

data de implementação de atribuição deste subsídio seja a mesma. Portanto, 

do nosso ponto de vista este pedido de ligação entre a Câmara e as Juntas de 

Freguesia, tanto mais que até existe um Gabinete de Intervenção Local, é justo 

e não faltam argumentos, nem possibilidades. Pelos vistos faltou, mais uma 

vez, vontade política para que essa harmonização pudesse ser feita, porque 

creio que não foi feita até ao dia de hoje. A sugestão que a bancada do Partido 

Socialista deixa ao senhor Presidente, de boa-fé, é que às dez Freguesias do 

nosso concelho, não são só as Freguesias do Partido Socialista. A nossa 

palavra e o nosso zelo é para com todas e por todos os trabalhadores que 

estão a coberto desta deliberação, para que ela possa entrar em vigor com o 

mesmo modelo.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, senhor Presidente, apelamos a que logo que esta proposta esteja 

aprovada possa fazer uma reunião com os senhores Presidentes de Junta, 

traçarem um plano de trabalho conjunto, porque esse é o fim último que une 

todos os eleitos e todas as forças políticas representadas no Município.  ---------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:  Senhora Vereadora, nós fazemos 

reuniões regulares com os senhores Presidentes de Junta como bem sabe, e 

temos tratado ao longo deste período de pandemia de muitas situações. Aliás, 

estamos para marcar uma próxima reunião. Apenas estamos à espera de um 

momento oportuno, para termos vários dados já mais definidos.  --------------------  

Senhora Vereadora, o Gabinete de Intervenção Local está permanentemente 

disponível para apoiar as Juntas de Freguesia, nesta matéria, bem como o 

nosso Departamento de Recursos Humanos. A decisão da Câmara também é 

autónoma, tal como a das Freguesias, e não aceitaríamos ser condicionados 

na nossa decisão, por aquilo que pensem, legitimamente, os senhores 

Presidentes de Junta, como tenho a certeza que eles também prezam muito a 

sua autonomia e a sua capacidade de decisão.  ------------------------------------------  

Esta decisão da Câmara e os seus critérios técnicos é também uma referência 

para, se assim entenderem, os senhores Presidentes de Junta poderem olhar 

para ela como uma decisão fundamentada e tecnicamente bem sustentada, 

como a senhora Vereadora referiu, e poderem tomar as suas decisões com o 

auxílio de que precisarem. Não haverá nenhuma limitação nessa matéria.  ------  

Quanto à questão financeira, se ela for colocada, cá estaremos para a analizar. 

É uma matéria que naturalmente teremos de analizar com toda a atenção, 

tendo em conta o tipo de funções delegadas, embora os contratos com os 

trabalhadores sejam das próprias Juntas de Freguesia e haja diferentes 

soluções para o exercício das competências nas várias Juntas de Freguesia. 

Naturalmente que essa questão também pode ser colocada em cima da mesa. 

Se as Freguesias o fizeram cá estamos para, com toda a abertura e 

objetividade, analizar essa questão e chegar a um consenso, como certamente 

será possível acontecer.  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 50/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A PROPOSTA A 
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APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA À ALTERAÇÃO AO 

MAPA DE PESSOAL PARA 2021, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES ------  

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

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

A. O Mapa de Pessoal é um instrumento de gestão dos recursos humanos, 

regulado pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; ------------------------------------------------------------  

B. A proposta de Mapa de Pessoal tem em conta as atividades a desenvolver 

pelas unidades orgânicas previstas e os recursos financeiros disponíveis; ----  

C. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 2 de dezembro de 2020, e na 4.ª Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 16 de dezembro de 2020, foram 

aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2021; 

D. O artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o 

Orçamento do Estado para 2021, prevê a atribuição de um suplemento de 

penosidade e insalubridade a trabalhadores integrados na carreira geral de 

assistente operacional que ocupem postos de trabalho identificados no mapa 

de pessoal e cuja caracterização implica o exercício de funções naquelas 

condições; ----------------------------------------------------------------------------------------  

E. Foram definidas pela Câmara Municipal as funções que preenchem os 

requisitos de penosidade e insalubridade (assistentes operacionais nas 

áreas funcionais de coveiro e cantoneiro de limpeza afetos à DSPA e 

assistentes operacionais na área funcional de tratador/apanhador de animais 

afetos à DSV); -----------------------------------------------------------------------------------  

F. Nos termos do n.º 4 do artigo supramencionado, torna-se necessária a 

identificação e justificação dos postos de trabalho que prevêm a atribuição 

do suplemento de penosidade e insalubridade no Mapa de Pessoal; -----------  

G. Esta identificação implica uma alteração ao Mapa de Pessoal aprovado para 

o ano de 2021; ----------------------------------------------------------------------------------  

H. Tendo em vista a economia, eficácia e eficiência dos serviços, procede-se 

igualmente ao seguintes pequenos ajustes, sem acréscimo do número de 

postos de trabalho: -----------------------------------------------------------------------------  
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−  Extinção dos catorze postos de trabalho de contrato a termo resolutivo 

certo, previstos no mapa de pessoal vigente, atendendo à constituição de 

vínculo de emprego público por tempo indeterminado de todos os 

trabalhadores que celebraram contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo com a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da 

Portaria n.º 586-A/2020;  ------------------------------------------------------------------  

− Criação de um posto de trabalho da carreira de assistente técnico, 

categoria de coordenador técnico, tendo em vista a coordenação da 

Subunidade Orgânica de Cemitérios e Crematório municipais, na 

dependência da Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DSPA); ----------  

− Criação de dois postos de trabalho afetos ao DGMA/DITQ, com funções 

de coordenador técnico da Carreira Informática, para uma melhor 

eficiência e gestão desse serviço. ------------------------------------------------------  

I. A distribuição dos postos de trabalho, segundo as diferentes modalidades de 

vinculação, ficará expressa da seguinte forma:  ---------------------------------------  

 

Vínculo de Emprego Público Não Ocupados Ocupados Total 

Designação em Comissão de Serviço 32 22 54 

Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado 726 2596 3322 

Contrato de Trabalho por Tempo determinado/determinável 0 0 0 

Total 758 2618 3376 

 

 

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

Que a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 29.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, delibere submeter à Assembleia 

Municipal a aprovação da alteração do Mapa de Pessoal de 2021, em anexo à 

presente proposta e da qual faz parte integrante. (…)” ----------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 51/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 53/2021, 

REFERENTE À ATRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO DE 

PENOSIDADE E INSALUBRIDADE ----------------------------------------------------------  

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

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

A. O artigo 24.º da Lei do Orçamento de Estado para 2021 (Lei n.º 75-B/2020, 

de 31 de dezembro) prevê a atribuição de suplemento remuneratório de 

penosidade e insalubridade aos titulares da carreira de assistente 

operacional nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de 

efluentes, higiene urbana, saneamento, dos procedimentos de inumações, 

exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas de que resulte 

comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade 

de ocorrência de lesão  ou um risco potencial agravado de degradação do 

estado de saúde; -------------------------------------------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR, na 80.ª reunião 

ordinária, do dia 5 de fevereiro de 2021 aprovou a proposta n.º 53, relativa à 

atribuição de suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade e a 

respetiva justificação do suplemento no mapa de pessoal com as categorias 

profissionais.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A Câmara Municipal, delibere de acordo com o disposto na Lei n.º 75-

B/2020, de 31 de dezembro, a atribuição de suplemento remuneratório de 

penosidade e insalubridade nos termos da proposta n º 53/2021 do 

Conselho de Administração dos SIMAR; -------------------------------------------------  

2. A Câmara Municipal, delibere remeter à Assembleia Municipal para aprovar 

a justificação do suplemento de penosidade e insalubridade no mapa de 
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pessoal com as categorias profissionais, nos termos da proposta n.º 53/2021 

do Conselho de Administração dos SIMAR. (…)” -------------------------------------  

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

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

  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, breves palavras 

para dizer que o suplemento de penosidade e insalubridade abrange um 
conjunto de funções imprescindíveis, desempenhadas por trabalhadores 
que, em muitos casos, são trabalhadores invisíveis, porque boa parte da 
sua atividade não se desenvolve em período compaginável com a vida 
quotidiana de todos nós. É o caso dos trabalhadores dos resíduos.  -------  

 São trabalhadores que primam por ter uma condição, do ponto de vista 
salarial, que é ganharem salários muito baixos, terem funções penosas e 
insalubres e, infelizmente, pouco valorizadas, tanto do ponto de vista 
remuneratório, como do ponto de vista social. Talvez uma decorra 
necessariamente da outra.  -------------------------------------------------------------  

 Gostaria de dizer que a legislação que possibilita a atribuição do 
suplemento excluiu um fator, que seria muito importante que estivesse 
incluído, que é a noção de risco. Ou seja, temos um suplemento que se 
debruça, fundamentalmente, sobre a insalubridade e a penosidade e, 
ainda assim, estes dois fatores são apenas reconhecidos a um pequeno 
lote de atividades, mesmo dentro de uma organização com fins objetivos 
e mais específicos, como é o caso dos SIMAR.  ---------------------------------  
São, de facto, muitas as atividades que acabam por não ser abrangidas, 
e seria absolutamente justo terem sido consideradas na legislação. Até 
porque aquilo de que estamos a falar é da possibilidade das Autarquias 
Locais pagarem do seu orçamento, não fazendo crescer a despesa do 
Estado, uma retribuição que se considera justa e adequada aos 
trabalhadores.  -----------------------------------------------------------------------------  
Este é um passo, mas é só um passo para se dignificar e fazer justiça a 
muitos trabalhadores das Autarquias Locais. As administrações, tanto da 
Câmara como dos SIMAR, não podem ir tão longe quanto gostariam na 
aplicação deste suplemento, porque a lei, objetivamente, corta essa 
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possibilidade. Ou seja, há muitas atividades que ficam de fora, mas não 
nos conformamos com essa realidade. ---------------------------------------------   
O que acontece é que, no caso dos SIMAR, conforme está inserido na 
própria proposta, vamos pedir esclarecimentos a quem tem competência 
para aclarar esse assunto, sobre a possibilidade do suplemento poder 
ser aplicado a outras atividades, a outras profissões, que a legislação, 
infelizmente, deixou de fora, porque é nossa convicção que seria de 
inteira justiça que pudessem ser abrangidas. Mas, a forma como foi 
desenhada a legislação não permite ir tão longe quanto gostaríamos.  ----  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 52/2021- SUBSCRITA 

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

BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO DA DOAÇÃO DE OBRAS DE ARTE PARA 

INTEGRAÇÃO NO ACERVO DAS GALERIAS MUNICIPAIS DE LOURES -------  

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

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

A. Os Municípios têm atribuições nos domínios do património e da cultura 

(alínea e), nº 2 do artigo 23° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual), incumbindo-lhes o conhecimento, estudo, 

proteção, valorização e divulgação do património cultural (nº 3 do artigo 3º 

da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro); -------------------------------------------------  

B. Foi manifestada a vontade, por Ivo Canelas, no âmbito da exposição 

“Suspension of Disbelief”, realizada na Galeria Municipal Vieira da Silva, de 

doação ao Município de duas obras da sua autoria, ambas sem título, na 

área da fotografia e que se encontram descritas e reproduzidas na 

informação registada sob o nº E/127279/2020, por forma a integrar o acervo 

das Galerias Municipais de Loures; -------------------------------------------------------  

C. A Divisão de Cultura – Área de Galerias, deu parecer favorável à 

incorporação das obras no seu acervo.  -------------------------------------------------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. j) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a aceitação, a benefício de inventário, da doação das duas obras 

indicadas no documento em anexo, registado em webdoc sob o nº 

E/127279/2020, às quais foi atribuído pelo proprietário, o valor total unitário de 

500,00€ (quinhentos euros), perfazendo um total de 1000,00€ (mil euros). (…)”  

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 53/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR O INICÍO, TIPO E 

PEÇAS DO PROCEDIMENTO AQUISITIVO PARA SELEÇÃO DE TRABALHO 

DE CONCEÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO 

CULTURAL DE LOURES (PROCº. N.º 53723/53724/DCA/2021.) -------------------  

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

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

A. O Centro Cultural de Loures constitui um objetivo estratégico que merece, 

no momento presente, a maior oportunidade de promoção dos 

procedimentos necessários à sua concretização;  ------------------------------------  

B. Com tal equipamento estará o Município de Loures em condições de 

proporcionar uma oferta cultural de qualidade, que responda às 

necessidades de uma população e às dinâmicas culturais locais 

progressivamente mais exigentes, bem como permitindo a captação de 

novos públicos e visitantes, dignificando o Concelho e aumentando o seu 

potencial atrativo; -------------------------------------------------------------------------------  

C. O Centro Cultural de Loures permitirá fomentar a dinamização sociocultural 

local, o desenvolvimento social e formação de públicos, contemplando os 

vários estratos populacionais, ainda que estrategicamente alicerçado na 

formação inicial dos mais jovens para a fruição e produção culturais, bem 

como os agentes e atores sociais locais; ------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            

62/111 

 

 

                                                                                                                                      81ª Reunião Ordinária - 2021-02-10 

D. O Centro Cultural de Loures, pela localização preconizada, terá condições 

para gerar uma nova centralidade em torno do novo equipamento cultural, 

integrando a estratégia de regeneração e revitalização urbana da cidade de 

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

E. O Centro Cultural de Loures terá condições de promover a imagem 

institucional de Loures associada à sua oferta cultural. ------------------------------  

Para tal efeito, considerando ainda que:  ----------------------------------------------------  

F. Na sequência do registo efetuado pela Divisão de Estudos e Projetos (DEP), 

E/114263/2020, informação n.º 017/DEP/CCR, datada de 10/11/2020, e 

pelas razões dela constantes, proponho a adoção do procedimento 

aquisitivo do tipo Concurso Público de Conceção, com publicitação no Jornal 

Oficial da União Europeia (JOUE), ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1, 

alínea c), artigo 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 219.º-A a 219.º-J, 

todos do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro (na sua redação atual), com vista à seleção de 

1 (um) Trabalho de Conceção para a Elaboração do Projeto do Centro 

Cultural de Loures;  ----------------------------------------------------------------------------  

G. Para prossecução da seleção do trabalho de conceção e do inerente 

processo de despesa respeitante ao pagamento dos prémios, bem como do 

ulterior processo de despesa respeitante à contratação dos serviços do 

projeto de execução, proponho a aprovação, pela Câmara Municipal, dos 

Termos de Referência e respetivos anexos, do Caderno de Encargos e 

respetivos anexos e da Minuta do Anúncio do Concurso, bem como do 

documento sob a designação “Proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento”, por ser a Câmara Municipal o órgão competente para 

contratar, ao abrigo do disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do 

artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º n.º 1, 

alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 219.º-A a 219.º-J, todos do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), uma vez que a despesa a realizar 

com o pagamento dos prémios está prevista ser no montante global de 

€37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros) e o preço estimado para a 
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contratação dos serviços de elaboração do projeto de execução é de 

€850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil euros), a que deverá acrescer o IVA 

à taxa legal em vigor.  -------------------------------------------------------------------------  

 H. O procedimento deverá ser desenvolvido através da plataforma eletrónica 

Vortalnext, sem prejuízo das especialidades legalmente previstas para este 

tipo de concurso público no que ao modo de apresentação das propostas 

diz respeito, mormente o anonimato, estabelecendo um prazo para 

apresentação das propostas de 75 (setenta e cinco) dias, a contar da data 

de envio do anúncio do concurso público para o Diário da República, 

terminando o prazo às 17h00m (dezassete horas) do 75.º (septuagésimo 

quinto) dia;   

I. Que cabe ao órgão competente para contratar, a deliberação sobre a 

constituição do júri do procedimento;  ----------------------------------------------------   

J. No presente procedimento fica estabelecida a atribuição de prémios aos três 

primeiros classificados, nos seguintes termos:  ----------------------------------------  

- €20.000,00 (vinte mil euros) para o trabalho selecionado e classificado em 

1.º lugar;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- €10.000,00 (dez mil euros) para o trabalho classificado em 2.º lugar;  --------  

- €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) para o trabalho classificado em 3.º 

lugar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 L. Para a concretização e desenvolvimento do Trabalho de Conceção, 

selecionado em 1.º lugar, fica estabelecido nas peças do procedimento que 

a entidade adjudicante tem a intenção de celebrar um contrato de prestação 

de serviços para elaboração do Projeto do Centro Cultural de Loures, na 

sequência de ajuste direto adotado ao abrigo da alínea g), do n.º 1, do 

artigo 27.º do CCP;  ---------------------------------------------------------------------------  

M. O preço base para a prestação dos serviços de execução do projeto que 

concretizará o Trabalho de Conceção classificado em primeiro lugar e 

selecionado, mostra-se fixado, no Caderno de Encargos, no montante de 

€850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil euros).  --------------------------------------  

N. A seleção dos Trabalhos de Conceção é realizada de acordo com os 

seguintes fatores de avaliação e respetivas ponderações: -------------------------  
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a) Qualidade da solução arquitetónica e construtiva - 40%. Os atributos da 

proposta referentes a este fator deverão integrar, designadamente, e entre 

outros que os concorrentes tenham por adequados, conteúdos em matéria 

de “Inovação da solução conceptual” e “Integração com a envolvente”.  ------   

b) Funcionalidade - 30%. Os atributos da proposta referentes a este fator 

deverão integrar, designadamente, e entre outros que os concorrentes 

tenham por adequados, conteúdos em matéria de “Articulação entre os 

diferentes espaços, fluxos de públicos e de trabalho”.  -----------------------------  

c) Preocupações ambientais - 30%. Os atributos da proposta referentes a este 

fator deverão integrar, designadamente, e entre outros que os concorrentes 

tenham por adequados, conteúdos em matéria de “Eficiência energética do 

edifício e respetivo impacto ambiental” e “Viabilidade do sistema construtivo 

e dos materiais propostos”.  ----------------------------------------------------------------  

O. A classificação da obra insere-se na Categoria IV, de acordo com o artigo 

11.º do anexo i e no anexo ii da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e 

para efeitos de elaboração do Projeto de Execução deve ser considerado um 

valor de obra que não deverá exceder €17.000.000,00 (dezassete milhões 

de euros), não incluindo o valor do IVA.  -------------------------------------------------  

P. O presente concurso de conceção conta com a assessoria técnica da 

Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo da Ordem dos Arquitetos na 

organização, divulgação e acompanhamento do procedimento.  -----------------  

Q. A despesa inerente ao procedimento aqui em apreço será suportada pela 

rubrica orçamental 10.05/07.01.03.99 – 2019/I-A.  ------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto, designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 67.º a 69.º, e 

219.º-A a 219.º-J, todos do CCP (na sua versão atualizada), aprovar:   ------------  

1. O proposto no documento sob o título “Proposta de autorização para início e 

tipo de procedimento”, (…);  -----------------------------------------------------------------  
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2. Os Termos de Referência e os anexos que o integram, o Caderno de 

Encargos e os anexos que o integram, bem como a Minuta do Anúncio do 

Concurso, enquanto peças do procedimento, que se anexam, concurso esse 

que será desenvolvido sob o n.º 53723/53724/DCA/2021. (…)”-------------------  

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, em relação a 

esta proposta e à do ponto seguinte, mas sobretudo a esta, quero referir que 

estamos perante uma decisão que visa, no momento, fazer avançar o chamado 

concurso de ideias, como o senhor Vereador Tiago Matias irá exemplificar e 

explicar, relativamente a este processo. As restantes decisões serão, 

naturalmente, alvo de deliberação municipal num outro momento, tendo em 

conta, também, os resultados desta primeira fase e as considerações que 

forem oportunas no momento em que tivermos de decidir.  ----------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, quero, de 

alguma forma, dar o enquadramento deste ponto.  ---------------------------------------  

Primeiramente, quero relembrar e sublinhar a importância do excelente 

trabalho produzido pela equipa multidisciplinar que concebeu o programa 

preliminar que se trás, agora, à deliberação, conjuntamente com as respetivas 

peças do procedimento que também foi alvo de apresentação a todos os 

senhores Vereadores em tempo oportuno.  ------------------------------------------------  

O programa preliminar reflete a análise minuciosa das oportunidades e 

desafios da tipologia do equipamento em questão, e permite a definição 

programática da ocupação e utilização do futuro Centro Cultural de Loures.  ----  

A proposta que se apresenta para deliberação, para dar início ao procedimento 

de conceção pela realização de concurso público, permitirá a seleção da mais 

adequada proposta do modelo do equipamento a construir a partir das 

propostas dos concorrentes, e que será, sublinho, legado para a futura 

administração dar continuidade às fases subsequentes da realização do projeto 

de execução, e consequente construção do futuro Centro Cultural.  ----------------  
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A construção de um equipamento desta natureza no concelho de Loures 

assume três níveis de intervenção que quero salientar: o primeiro na escala do 

edifício, de acordo com os objetivos traçados no programa funcional é 

apresentado um perfil estruturado, em quatro dimensões principais: o estar, 

formar, produzir e fundir.  ------------------------------------------------------------------------  

Tais dimensões implicam que o Centro Cultural reúna as melhores condições 

para o desempenho das seguintes funções: diversidade da oferta artística, 

música, teatro, ópera, teatro musical, dança, cinema, congressos, seminários, 

encontros técnicos, formação pública, sensibilização e oferta dirigida ao 

pequeno público e famílias, iniciativas municipais, acolhimento de projetos de 

formação, criação e produção, estabelecimento de redes e parcerias, 

envolvimento da comunidade, agentes culturais e comunidade educativa, 

restauração e valência comercial em coerência com o âmbito do equipamento, 

e multiculturalidade e interculturalidade.  ----------------------------------------------------  

Exige-se, ainda, um perfil de construção sustentável nas condições de conforto, 

economia energética e equilíbrio ambiental, na relação com a sua envolvente 

construída e não construída.  -------------------------------------------------------------------  

A segunda escala, a escala da cidade, a construção do Centro Cultural como 

equipamento de referência integra-se num plano estruturante para a zona 

norte, nascendo do núcleo central da cidade de Loures, nos termos 

preconizados no Plano Diretor Municipal, que comporte todas as vertentes, 

como a circulação rodoviária, os transportes públicos, a fixação de novas 

atividades económicas e do consequente emprego e articulação com o tecido 

urbano existente.  ----------------------------------------------------------------------------------  

É neste contexto que, para a localização do equipamento de referência em 

questão, se identificou o espaço do atual parque de estacionamento das 

Tinalhas, em frente aos Paços do Concelho.  ----------------------------------------------  

O novo equipamento cultural dará um importante contributo para a 

transformação da imagem da cidade de Loures, como local privilegiado do 

reencontro com a paisagem da várzea. Este equipamento constituir-se-á, desta 

forma, como elemento de transição entre o centro da cidade e a várzea, que 

transformará as traseiras de Loures num espaço público qualificado para a 
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vivência urbana, importante contributo para a democratização da cultura e do 

lazer.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Centro Cultural de Loures, pela localização preconizada, terá condições para 

gerar uma nova centralidade em torno do novo equipamento cultural, 

integrando a estratégia de regeneração e revitalização urbana da cidade de 

Loures.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Por último, em terceiro, a escala metropolitana. Com tal equipamento, estará o 

Município de Loures em condições de proporcionar uma oferta cultural de 

qualidade, que corresponda às necessidades da população e às dinâmicas 

culturais locais progressivamente mais exigentes, bem como permitir a 

captação de novos públicos e visitantes, dignificando o concelho e aumentando 

o seu potencial atrativo.  -------------------------------------------------------------------------  

O Centro Cultural de Loures terá condições de promover a imagem institucional 

de Loures, associada à sua oferta cultural, que contribuirá, em grande medida, 

para que Loures ganhe centralidade, no âmbito da Área Metropolitana de 

Lisboa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

É por estas razões que a decisão de avançar com a elaboração deste projeto 

que conduzirá à construção do Centro Cultural de Loures, é sinal enleve e 

estruturante para o futuro da nossa cidade e concelho, contributo para o 

enriquecimento das gentes da nossa terra e de quem nos visita. Sinal de 

progresso, de cultura de uma sociedade aberta ao mundo plural e multicultural,   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: O Partido Social Democrata 

considera esta proposta muito minimalista.  ------------------------------------------------  

Começo por comentar aquilo que disse o senhor Vereador Tiago Matias de que 

esta proposta é o programa preliminar. Sim, é o programa preliminar, mas é de 

pré-campanha. Portanto, é o que está a ser aqui apresentado hoje. Vamos 

votar um conjunto de ideias que vai produzir uma ideia para ser anunciada em 

campanha. Isto vale o que vale, mas é o que estamos aqui a fazer. Até porque 

disse e muito bem, será o próximo Executivo, aquele que vier a seguir, a pôr as 

mãos à obra, se for o caso de quererem este projeto, ou outro projeto qualquer, 

ou até nem fazerem o projeto. ------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador também comentou que a escala do projeto era 

metropolitana. Bem, eu direi que é local. Para ser de escala metropolitana, um 

projeto que tem trezentos lugares e mais trezentos possíveis, em que, como 

referiu, é para salientar a diversidade cultural e multicultural dos agentes do 

concelho, é uma escala metropolitana? “Vou ali e já venho”.  -------------------------  

Referiu, no meio da sua intervenção, que é um equipamento muito importante 

para a zona norte do concelho. Até acabou por dizer que é importante só para 

algumas Freguesias do concelho, e para alguns agentes culturais. Portanto, as 

suas palavras vão de encontro ao nosso pensamento.  ---------------------------------  

A proposta que os senhores apresentam é uma proposta muito minimalista, e 

não é este o nosso conceito para um centro cultural. Aliás, o nosso conceito 

para um equipamento deste tipo, já o referimos num debate que tivemos entre 

partidos quando foi apresentada esta questão, é um conceito completamente 

diferente. Um conceito multiusos de um equipamento que tivesse a capacidade 

de agregar eventos culturais, mas, também, exposições, congressos de 

dimensão internacional, que tivesse a capacidade de integrar eventos 

desportivos e eventos culturais de dimensão internacional. Por exemplo, uma 

banda portuguesa, qualquer uma, de média dimensão, não pode fazer ali um 

espetáculo porque a sala não tem capacidade para receber essa banda. Não 

em termos técnicos, mas em termos de espaço para o público. Este é um 

exemplo simples.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente e senhor Vereador Tiago Matias, o que era necessário era 

uma de duas coisas: ou construir de raiz um espaço multiusos, até porque esta 

obra vai custar ao Município, se for para a frente, cerca de dezoito milhões de 

euros mais IVA. Não sei se é muito, ou pouco, não vou sequer comentar isso, 

porque, provavelmente, não serei eu a ter que tomar essa decisão. Mas, de 

qualquer forma, penso que por um pouco mais era possível fazer um pavilhão 

multiusos que agregasse muito mais funções com capacidade para ter mais 

eventos, de uma forma genérica, e até de âmbito internacional, muito mais do 

que local.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Muito sinceramente, consideramos que esta proposta nem âmbito regional 

consegue ter. Isto é muito importante quando estamos a investir muito dinheiro. 

Se calhar, os dezoito milhões não chegariam para fazer um equipamento com 
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a dimensão que Loures merece e deveria ter. Mas deveria ter, para que não 

haja dúvidas, agora nesta fase.  ---------------------------------------------------------------  

Como o senhor Presidente e os senhores Vereadores sabem, o Partido Social 

Democrata acha e considera que o nosso foco deveria ser o combate à 

pandemia e, felizmente, nas últimas semanas, tem sido esse o desígnio que o 

Presidente da Câmara tem refletido nas suas propostas. E é por aí que nos 

devíamos manter. O senhor Presidente e o senhor Vereador dirão que são 

trinta e sete mil euros que estamos a pôr em cima da mesa. Eu sei, mas é um 

mau princípio, porque trinta e sete mil euros, se calhar, fazem muita falta em 

outro tipo de programas de apoio à comunidade e de combate à pandemia. 

Não só de combate à pandemia, mas de apoio direto à comunidade, em 

relação a algumas situações de apoio social.  ---------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, evidentemente não poderá ter o nosso apoio 

nesta proposta. Apesar da ideia, de fazer um concurso de ideias, ser 

engraçada. De facto, um concurso de ideias é uma situação que se via muito 

nos anos noventa e que deixou de ser usual, pelo menos na grande maioria 

dos concelhos. Portanto, nesta matéria acho que é uma ideia simpática, que dá 

a oportunidade a vários gabinetes de arquitetura de participarem. Penso que 

isso é simpático da parte do Município, independentemente, depois, de quem 

fica em primeiro, segundo ou terceiro. Mas não é isso que estamos aqui a 

discutir. Acho que a forma é simpática, a substância é que não é.  ------------------  

O que está aqui em causa é um equipamento minimalista, muito caro para o 

que é, porque não vai, nem pouco mais ou menos, ter a capacidade de agregar 

um conjunto de eventos para o nosso concelho que ele merece.  -------------------  

No Período de Antes da Ordem do Dia referi que Loures acabava sempre por 

ser o parente pobre da Área Metropolitana de Lisboa, muito por causa do 

Poder Central e do concelho de Lisboa que têm esta visão centralizadora de 

tudo. Mas nós podíamos fazer um pouco mais para evitar essa imagem 

pequena, não no sentido negativo de pequenez, mas pequena no sentido da 

dimensão dos equipamentos, neste caso culturais, que estamos a criar e que 

deviam ter uma amplitude muito superior.  --------------------------------------------------  

Mas, volto a dizer, não é altura para fazermos este tipo de projetos e de 

equipamentos, independentemente de concordar, ou não, com este 
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equipamento, em concreto. Não é altura de fazermos este tipo de 

investimentos na época que estamos a passar.  ------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a 

este ponto, a determinado momento, na proposta diz-se que a entidade que for 

selecionada, em primeiro lugar, o Município tem a intenção de celebrar um 

contrato de prestação de serviços com ela. O ter a intenção, ou ser obrigado a 

celebrar um contrato de prestação de serviços para fazer o projeto, são 

situações distintas.  --------------------------------------------------------------------------------  

Gostaria de esclarecer já este ponto, de forma a clarificar que o que estamos a 

adjudicar é, apenas, uma proposta para chegarmos a julho ou agosto, e termos 

uma maquete para podermos apresentar com o objetivo do que queremos 

fazer no futuro. Devemos entender que sem fundos comunitários que aprovem 

este tipo de matérias, sem outro tipo de fundos, estamos a falar quase de uma 

década para poder implementar este equipamento, porque não nos podemos 

esquecer que vamos entrar numa crise económica sem precedentes. Salvo 

melhor opinião, cada um pode ter a sua, mas conseguindo compreender a 

necessidade efetiva, porque há uma necessidade efetiva do Município de 

Loures poder dar o salto e ter um equipamento de referência a nível cultural, 

também não me parece, olhando para o programa funcional, que possa dar 

esse salto com este programa funcional. Poderá dar um salto a nível concelhio, 

mas será sempre uma segunda escolha, ou uma escolha para consumo 

interno, considerando os outros espaços que existem, não só como centros 

culturais de grandes dimensões, mas também com valências um pouco 

superiores.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que me apraz dizer relativamente a este ponto é saber, em primeiro 

lugar se ficamos vinculados a uma obrigação de ter de adjudicar à entidade 

que ficar em primeiro lugar o projeto, ou se é mais um projeto para ficar numa 

gaveta para ser reapreciado de quatro em quatro anos, quando se quer, 

efetivamente, pôr em prática algo. Todos temos consciência que isto será, 

como referiu o senhor Vereador Nuno Botelho, e muito bem, para quem chegar 

depois poder decidir sobre a sua execução. Mas, gostaria de saber se quem 

chegar depois fica vinculado, efetivamente, a esta decisão que for aqui agora 
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tomada, ou se pode rever o projeto e não ter a obrigação de fazer algo que 

pode não ser funcional à data que vamos decidir esta proposta.  --------------------  

Também quero dizer que concordo e penso ser uma boa ideia o projeto de 

ideias, mas não será nada menos do que estarmos a trabalhar para uma 

possível campanha eleitoral.  -------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, quero dizer 

que rejeito totalmente essa ideia de que a aprovação eventual desta 

deliberação seja para fins eleitorais. Não haverá nenhuma maquete, nem na 

Câmara, nem em campanha eleitoral. Isso posso garantir.  ---------------------------  

Agora, pensamos que não temos o direito de travar este processo, sem 

prejuízo de deixar margem de manobra para que o futuro elenco da Câmara 

Municipal, com a correlação de forças que existir nessa altura, tome as 

decisões que entender adequadas no momento certo. Não haverá nenhuma 

maquete, o processo é que não pode ficar parado numa gaveta. Essa é que +e 

a nossa preocupação.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Começo pela intervenção do 

senhor Vereadora Nuno Botelho, e por lhe dizer que temos esta proposta no 

nosso programa eleitoral. Não andamos a mentir às pessoas. Esta é a nossa 

proposta e, efetivamente, não fosse a pandemia, este e o processo seguinte já 

teriam tido outro desenvolvimento. É exatamente por causa da pandemia que 

eles não têm o desenvolvimento que gostaríamos. Mas não há nenhuma 

demagogia e está no nosso programa eleitoral. Portanto, não há dúvidas sobre 

isso e estamos a cumpri-lo. Infelizmente tivemos esta pandemia que não nos 

deixa andar com a velocidade que gostaríamos.  -----------------------------------------  

Sobre a zona norte, senhor Vereador penso que deve haver alguma confusão, 

eu referi as três escalas de consequência de intervenção deste equipamento, 

que são a escala da cidade, a escala do equipamento e a escala metropolitana. 

Mas, com todo o gosto lhe faço chegar a proposta escrita que tive oportunidade 

de ler, para que não tenha dúvidas. Não me refiro à zona norte, mas sim ao 

nosso concelho e à influência que este equipamento poderá ter nas diversas 

escalas da sua abrangência.  -------------------------------------------------------------------  
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Sobre a tipologia do equipamento não concordo consigo. Há espaços aqui 

perto como, por exemplo, o espaço Olga Cadaval, que tem concertos de escala 

metropolitana, e consegue captar diversos públicos para não ir muito longe. O 

estudo que foi entregue aos senhores Vereadores tinha essa comparação e, se 

há algo que valorizei muito no estudo e que constitui e antecedeu este 

programa preliminar, fazia exatamente essa comparação, de modo a 

percebermos os públicos a que queremos chegar e o tipo de edifício que 

estamos a conceber. ------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador há uma situação em que concordo consigo, é que a bancada 

do Partido Social Democrata assume, claramente, uma divergência sobre a 

tipologia. É legítima. Não podemos é querer e esperar que a qualidade da 

produção que um edifício desta natureza tem, seja igual a um edifício 

multiusos. As qualidades e propriedades acústicas, e as propriedades de 

divulgação de espetáculos deste edifício são umas, que um edifício multiusos 

não tem. É legítimo essa apreciação, mas a opção não foi essa, e não 

podemos comparar “alhos com bugalhos”.  -------------------------------------------------  

Um centro cultural tem umas características tipológicas e de capacidade da 

promoção de espetáculos que um espaço multiusos, que tem outras 

características, não tem.  ------------------------------------------------------------------------  

Senhor vereador Nuno Dias, custa-me muito dizer, e o senhor Presidente já o 

referiu, que venha a bancada do Partido Socialista fazer a referência a 

maquetes. Bem sei que no Partido Socialista é mais “outdoors” anunciando 

estádios e pavilhões. É verdade, tem razão. Mas nós não fazemos isso. o 

senhor Vereador sabe e já nos conhece.  ---------------------------------------------------  

Portanto, efetivamente, estamos a cumprir o nosso programa para o qual 

fomos eleitos.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, breves palavras para o 

projeto que considero ser muito importante, não só para a cidade, mas para o 

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

Em primeiro lugar, quero dizer que, de facto, o centro cultural corresponde a 

uma necessidade há muito identificada no concelho de Loures. Ou seja, o 

concelho de Loures não dispõe de uma infraestrutura cultural, capaz de permitir 
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que se levem a cabo algumas das iniciativas que gostaríamos que ocorressem 

com regularidade, em termos de programação no concelho de Loures, num 

espaço adequado e com qualidade. Estamos a falar de coisas tão diversas com 

o teatro, a ópera, a dança, o cinema, entre muitas outras atividades. Neste 

momento, no concelho não dispomos de uma sala com essas características. 

Ou seja, boa parte da nossa programação cultural vai vivendo, e sobrevivendo, 

de soluções improvisadas. -----------------------------------------------------------------------   

Continuamos a ter no Pavilhão Paz e Amizade a grande sala para as grandes 

atividades culturais, mas, naturalmente, um pavilhão gimnodesportivo não está 

dotado das condições ideias para que se possa, com qualidade, usufruir de um 

conjunto de ofertas que, na nossa opinião, devem estar disponíveis para a 

população do concelho de Loures. Não devia ser necessária que para assistir a 

um espetáculo de qualidade as pessoas tenham de deslocar à cidade de 

Lisboa, para poderem usufruir dessa oferta, do ponto de vista cultural.  -----------  

Para nós há muitos anos que faz sentido a existência de um centro cultural. 

Aliás, já o tivemos e perdemo-lo aquando da divisão do antigo concelho de 

Loures com o concelho de Odivelas, dado que o Centro Cultural da Malaposta 

estava sedeado naquele que veio a ser o território do concelho de Odivelas.  ---  

A nossa convicção é que o centro cultura traz não só esta possibilidade de se 

poder usufruir de espetáculos, mas ele próprio se pode assumir como um polo 

para a criação e a difusão, do ponto de vista cultural. Claramente que este é 

um outro nível que defendemos que este equipamento tenha, que é a 

possibilidade, de facto, de difundir e ajudar os criadores, proporcionando-lhes 

um adequado espaço de trabalho.  -----------------------------------------------------------  

Hoje, um concelho da dimensão do concelho de Loures, o sexto maior 

Município em população em todo o país, não é fácil de encontrar, à escala do 

país, uma situação análoga à nossa, em que um Município desta dimensão não 

disponha de uma sala com características para levar a cabo este trabalho de 

criação e difusão, do ponto de vista cultural. Parece-nos que esta lacuna deve 

ser preenchida. O centro cultural que hoje se propõe, para iniciar o trabalho 

relativamente ao adequado projeto, é um contributo neste sentido.  ----------------  

Eu percebo algumas das questões que os senhores Vereadores colocam. São 

diferentes perspetivas sobre a mesma coisa. Há Vereadores que defenderam, 
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claramente, a ideia de que o centro cultural devia ter uma maior polivalência. 

Mas creio que a polivalência, em muitos casos, acaba por ser um atestado para 

que nada se faça com qualidade. --------------------------------------------------------------  

Loures continuará a ter para os grandes espaços, os pavilhões, o Pavilhão Paz 

e Amizade e todos os outros. Aliás, devo acrescentar que dentro em breve se 

iniciará a obra para a instalação do novo pavilhão no Infantado, que 

deliberámos em Câmara e que já conta com o visto do Tribunal de Contas. 

Portanto, nos pavilhões há condições para levar a cabo determinado tipo de 

atividades, mas não é num pavilhão desportivo, ou gimnodesportivo, ou num 

complexo multiusos, que é possível fazer determinado tipo de manifestações 

do ponto de vista cultural. Cada coisa em seu espaço, para que a oferta na 

perspetiva de formar públicos e formar hábitos possa ter a indispensável 

qualidade, o que em muitos casos não é compaginável com soluções como 

aquelas que aqui foram propostas.   ----------------------------------------------------------  

Aliás, devo dizer que já em anterior discussão o senhor Vereador Nuno Botelho 

defendeu, por exemplo, para este conceito a ideia de que o espaço multiusos 

devia ter condições para albergar a iniciativa do “Caracol Saloio”. O centro 

cultural não tem essa a função, temos outras ideias relativamente a esta 

matéria, e há, de facto, divergências de fundo quanto a este assunto. -------------  

Para que se possam tomar decisões, em tempo, é preciso que haja projetos, 

ideias e que haja a possibilidade de as poder candidatar, ao abrigo do critério 

de oportunidade. Se não decidirmos o que hoje temos para decidir, 

continuaremos a lamentar a impossibilidade de levar por diante este projeto 

que me parece, talvez com a exceção do Partido Social Democrata, sempre 

reuniu um razoável consenso em torno de si. Naturalmente não serão 

completamente coincidentes, mas, em muitos casos, têm muitos pontos de 

contato e uma visão comum em relação à sua necessidade.  -------------------------  

Penso que precisamos de dar este passo e de avançar para aquilo que está 

hoje proposto. Este não é um projeto para concretizar nos próximos seis meses 

nem no próximo ano, tem um tempo de execução lento, mas se não 

começarmos a tratar desta matéria com tempo, nunca teremos uma resposta 

para esta necessidade que é, para alguns de nós, óbvia e evidente.  --------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Relativamente à questão jurídica 

que o Senhor Vereador Nuno Dias colocou, quero dar nota que este concurso 

público de concessão tem na sua fase primeira este concurso de ideias, e nas 

fases seguintes a possibilidade de um ajuste direto ao primeiro classificado. 

Naturalmente, por absurdo ou abstrato, podemos não gostar de nenhuma 

proposta, não querer ou não ser possível avançar com nenhuma proposta. 

Nesse caso o Município tem um ano para não avançar com nenhuma das 

propostas e, se não avançar nesse tempo, naturalmente o processo cai. ---------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, esta era uma 

questão essencial. Uma outra questão, possivelmente muito mais simples, é 

saber se a propriedade intelectual, caso não avancemos para a adjudicação do 

mesmo, o projeto fica na posse do Município, ou fica inutilizado?  -------------------  

Senhor Presidente, pode não aparecer nenhuma maquete, mas a questão não 

será essa, porque quando nos propomos a fazer este tipo de projetos a seis 

meses de eleições, parece que estivemos quatro anos em que os avanços 

neste tipo de mecanismos foram muito poucos e, agora, de um momento para 

o outro, quer tudo avançar muito depressa. Cada um pode fazer a leitura que 

quiser sobre isso.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, estarei cá para ver, não existindo uma maquete e considerando os 

prazos para a apresentação dos projetos de sessenta dias para uma primeira 

apresentação, se não será aproveitado para algum tipo de campanha a 

utilização deste tipo de materiais. Estaremos cá para considerar essa situação.   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Assim será senhor Vereador. ----------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, uma nota 

final para agradecer sempre a indispensável colaboração do senhor Vice-

Presidente na explicação da minha posição política, em relação àquilo que 

defendo. Agradeço imenso, porque até me tinha esquecido dessa questão dos 

eventos turísticos também fazerem parte do equipamento multiusos.  -------------  

Mas gostaria, ainda, de referir duas, ou três notas: primeiro, ao contrário 

daquilo que disse o senhor Vice-Presidente, o Partido Social Democrata não 
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tem uma visão tão diferente da cultura como o senhor disse que tínhamos. Nós 

temos é uma visão de cultura que tenha uma abrangência muito maior que 

aquela que vocês lhe querem dar. O que eu disse, e volto a repetir, é que a 

dimensão e o alcance que esta proposta tem é local, nem sequer é regional. Se 

queremos, e temos tudo para ter, aliás, havia um “slogan” de campanha do 

Partido Social Democrata, em dois mil e cinco, que dizia “temos tudo para ter 

tudo”, se Loures tem tudo para ter tudo o que é bom e de qualidade em todos 

os seus equipamentos, merece, também, que isso aconteça a nível cultural. ----  

O senhor Vice-Presidente pode achar que algumas propostas culturais no 

multiusos não são tão fabulosas, ou não têm tanta qualidade, como num centro 

cultural específico. Bem, o ideal era conseguirmos construir cinco ou seis 

equipamentos, um para cada área. Mas o que estamos a tentar é apresentar 

uma proposta que consiga harmonizar, de uma forma efetiva e equitativa, a 

maioria da oferta cultural possível num único local. Inclusive eventos 

desportivos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Haverá quem defenda, e a mim não me chocaria, a remodelação do Pavilhão 

Paz e Amizade, especificamente para eventos desportivos. Essa é uma 

proposta que também pode ser defensável.  -----------------------------------------------  

Mas como estamos a falar nesta fase, deste projeto, pensamos que ele é muito 

pouco, muito pequenino e não é o que desejamos para Loures, porque 

desejamos para Loures muito mais do que isto.  ------------------------------------------  

Esta questão que o senhor Vereador Nuno Dias referiu, da obrigatoriedade de 

levar por diante o projeto, para além disso gostaríamos de saber se isso tem 

alguma compensação necessária. É importante perceber isto, porque os 

gabinetes de arquitetura quando concorrem a estes concursos tem a expetativa 

e investem dinheiro para ganharem o concurso, por isso é que o projeto está 

avaliado em oitocentos e cinquenta mil euros mais IVA. Portanto, o gabinete de 

arquitetura tem de ter alguma dimensão para apresentar um pré-projeto, em 

que o projeto custa oitocentos e cinquenta mil euros.  ----------------------------------  

É relevante o que disse o senhor Vereador Nuno Dias, temos de garantir que 

não haverá, depois, pagamentos de compensações, mas quem vier a seguir 

poderá não tomar essa decisão, penso que isso é evidente e é um fator de 

liberdade democrática, podemos é sofrer as consequências dessa não decisão. 
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Penso que foi isso que o senhor Vereador Nuno Dias perguntou, porque 

podemos tomar as decisões que quisermos, mas temos de analisar o custo das 

mesmas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Em resumo, agradeço ao senhor Vice-Presidente, porque, de facto, tinha-me 

esquecido dos eventos turísticos no pavilhão multiusos. Mas este não é o 

projeto que queremos para Loures, queremos muito mais que isto a nível 

cultural, turístico, económico e a nível desportivo. ----------------------------------------  

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

--- 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 VOTARAM CONTRA A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Remeteu a sua Declaração de Voto 

para as intervenções que teve na discussão da proposta.  -----------------------------  

PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 54/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR O INICÍO, TIPO E 

PEÇAS DO PROCEDIMENTO AQUISITIVO PARA A SELEÇAO DE 

TRABALHO DE CONCEÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE 

REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS B6D E B7A E DE NOVO EQUIPAMENTO 

MUNICIPAL, NA URBANIZAÇÃO DAS URMEIRAS, EM LOURES (PROCº. N.º 

53784/53785/DCA/2021.) ------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Os edifícios implantados nos lotes B6D e B7A, da urbanização das 

Urmeiras, constituem, há mais de 15 anos, um sério problema e potencial 

conflito, quer pelas ocupações não licenciadas e sem condições funcionais e 
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de salubridade adequadas para o efeito, quer pelos espaços devolutos que 

encerram, em condições de crescente degradação e risco de novas 

ocupações abusivas; --------------------------------------------------------------------------  

B. Nunca tendo reunido as condições necessárias ao licenciamento de 

utilização, apesar do estado avançado da construção licenciada, a situação 

de abandono e de crescente degradação, constituíam um sério risco para as 

condições de vivência da população residente na zona urbana envolvente, 

nomeadamente em termos de salubridade e segurança, e uma ameaça à 

saúde pública; -----------------------------------------------------------------------------------  

C. O reconhecimento do problema e necessidade de intervenção para a 

inversão da situação criada, conjugada com as necessidades do Município, 

no que respeita à instalação de serviços municipais e a oportunidade de 

constituir recursos para uma desejável intervenção municipal no domínio da 

habitação e equipamentos residenciais específicos (residências de 

estudantes), determinaram a iniciativa de aquisição dos edifícios em 

presença, com o objetivo de os reabilitar para as necessidades identificadas 

com o simultâneo objetivo de inverter a condição urbana local de periferia, 

trazendo novas condições de residência e fatores de centralidade pelos 

serviços e equipamentos preconizados; -------------------------------------------------  

D. Nesta lógica, se preconiza, para além da intervenção no edificado pré-

existente, aproveitar a morfologia do espaço público envolvente para ampliar 

a dotação de parqueamento, que sirva também as novas funções a instalar e 

prover ainda, na estrutura edificada para o efeito, a ampliação dos serviços 

municipais e a construção de um novo auditório; --------------------------------------  

E. A viabilidade e oportunidade de tal programa de intervenção, apoia-se ainda 

nas condições de acessibilidade previstas pela concretização do novo troço 

da uma via estruturante L1, que se desenvolverá entre o troço existente 

junto ao Hospital Beatriz Ângelo e a rotunda junto ao Jardim Major Rosa 

Bastos, em Loures, a executar no âmbito do Plano de Pormenor do Correio 

Mor, e na proximidade aos equipamentos e funções preconizadas neste 

plano; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

F. Com vista à intervenção preconizada e, designadamente, importa 

desencadear concurso público para a elaboração de estudo preliminar de 
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reconversão dos dois edifícios, com reforço da capacidade habitacional nos 

pisos acima da soleira e prevendo um novo corpo de ligação e 

compatibilização dos pisos em cave existentes em ambos os edifícios para a 

instalação de equipamento e serviços municipais e prever ainda, no lado 

oposto delimitado pela Rua João Fandango, tirando partido da morfologia do 

terreno, um edifício que agregue um conjunto de valências, nomeadamente: 

parqueamento automóvel, o refeitório municipal, área da Divisão de 

Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial (DSSOAP), um 

auditório e salas de formação; --------------------------------------------------------------  

Para tal efeito, considerando ainda que: -----------------------------------------------------  

G. Na sequência da solicitação efetuada pelo Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU), através do registo webdoc E/42288/2020, 

informação n.º 107/DPGU/ATJ/EP/2020, devidamente aprovada, e pelas 

razões dela constantes, proponho a adoção do procedimento aquisitivo do 

tipo Concurso Público de Conceção, com publicitação no Jornal Oficial da 

União Europeia (JOUE), ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), 

artigo 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 219.º-A a 219.º-J, todos do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro (na sua redação atual), com vista à seleção de 1 

(um) Trabalho de Conceção para a Elaboração de Projeto de Reabilitação 

dos Edifícios B6D e B7A e do novo Equipamento Municipal, na Urbanização 

das Urmeiras. ------------------------------------------------------------------------------------  

H. Para prossecução da seleção do trabalho de conceção e do inerente 

processo de despesa respeitante ao pagamento dos prémios, bem como do 

ulterior processo de despesa respeitante à contratação dos serviços do 

projeto de execução, proponho a aprovação,  pela Câmara Municipal, dos 

Termos de Referência e respetivos anexos, do Caderno de Encargos e 

respetivos anexos e da Minuta do Anúncio do Concurso, bem como do 

documento sob a designação “Proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento”, por ser a Câmara Municipal o órgão competente para 

contratar, ao abrigo do disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do 

artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 
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Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º n.º 1, 

alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 219.º-A a 219.º-J, todos do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), uma vez que a despesa a realizar 

com o pagamento dos prémios está prevista ser no montante global de 

€18.500,00 (dezoito mil e quinhentos euros) e o preço estimado para a 

contratação dos serviços de elaboração do projeto de execução é de 

€350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros), a que deverá acrescer o IVA 

à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------  

I. O procedimento deverá ser desenvolvido através da plataforma eletrónica 

Vortalnext, sem prejuízo das especialidades legalmente previstas para este 

tipo de concurso público no que ao modo de apresentação das propostas diz 

respeito, mormente o anonimato, estabelecendo um prazo para 

apresentação das propostas de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

envio do anúncio do concurso público para o Diário da República, 

terminando o prazo às 17h00m (dezassete horas) do 60.º (sexagésimo) dia;   

J. Que cabe ao órgão competente para contratar, a deliberação sobre a 

constituição do júri do procedimento;  ----------------------------------------------------  

K. No presente procedimento fica estabelecida a atribuição de prémios aos três 

primeiros classificados, nos seguintes termos: -----------------------------------------  

- €10.000,00 (dez mil euros) para o trabalho selecionado e classificado em 

1.º lugar; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- €5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros) para o trabalho classificado em 

2.º lugar; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- €3.000,00 (três mil euros) para o trabalho classificado em 3.º lugar -----------  

L. Para a concretização e desenvolvimento do Trabalho de Conceção, 

selecionado em 1.º lugar, fica estabelecido nas peças do procedimento que 

a entidade adjudicante tem a intenção de celebrar um contrato de prestação 

de serviços para a Elaboração de Projeto de Reabilitação dos Edifícios B6D 

e B7A e do novo Equipamento Municipal, na Urbanização das Urmeiras, na 

sequência de ajuste direto adotado ao abrigo da alínea g), do n.º 1, do artigo 

27.º do CCP; -------------------------------------------------------------------------------------  

M. O preço base para a prestação dos serviços de execução do projeto que 

concretizará o Trabalho de Conceção classificado em primeiro lugar e 
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selecionado, mostra-se fixado, no Caderno de Encargos, no montante de 

€350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros). ----------------------------------------  

N. A seleção dos Trabalhos de Conceção é realizada de acordo com os 

seguintes fatores de avaliação e respetivas ponderações: -------------------------  

1- Qualidade da solução proposta – 60% ------------------------------------------------  

Este fator de avaliação compreende ainda os seguintes subfactores: -------  

1.1 Integração na Envolvente – 10% --------------------------------------------------  

Relação dos dois edifícios existentes e o equipamento a construir entre si 

e com o espaço público adjacente; integração e articulação do novo 

equipamento com a envolvente; enquadramento e funcionalidade da 

solução preconizada para o parqueamento automóvel.  -------------------------  

1.2  Adequabilidade ao Programa Funcional -30% --------------------------------  

Grau de funcionalidade e capacidade de resposta ao Programa Preliminar 

proposto; articulação com os objetivos do projeto, fluidez da circulação 

entre os espaços, ancorados aos conceitos de mobilidade, eficiência 

energética, acessibilidade e inclusão. -------------------------------------------------  

1.3  Dimensão inovadora – 60% --------------------------------------------------------  

Originalidade, inovação e pertinência da solução global preconizada, 

ancorada na resolução do programa funcional, na estrutura funcional dos 

edifícios (a reabilitar e a edificar), a sua articulação com os objetivos do 

projeto, nas soluções construtivas e energéticas e na sua atratividade e 

capacidade de valorização na área de intervenção.-------------------------------  

2. Exequibilidade técnica e sustentabilidade da proposta – 40% --------------  

Este fator de avaliação compreende ainda os seguintes subfactores: -------  

2.1 Adequação das soluções propostas para os edifícios ao valor global 

previsto para a sua reabilitação e construção do novo equipamento 

destinado a acolher o refeitório municipal, o serviço da Divisão de 

Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial (DSSOAP), um 

auditório, salas de formação e parqueamento automóvel – 50%. -------------  

2.2. Racionalidade das soluções construtivas preconizadas nas vertentes: 

funcional, estética, energética e económica – 50%. -------------------------------  
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Fundamentação das soluções construtivas e das soluções técnicas 

preconizadas pelas especialidades intervenientes na elaboração da 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------  

Relação do custo da intervenção com a integração de princípios de 

sustentabilidade e custos de manutenção (custo de vida dos edifícios). ----  

O. A despesa inerente ao procedimento aqui em apreço será suportada pelas 

rubricas orçamentais 10.05/07.01.03.01 – 2018-I-30 e 10.04/02.02.14-2002-

A-225. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto, designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 67.º a 69.º, e 

219.º-A a 219.º-J, todos do CCP (na sua versão atualizada), aprovar:  -------------  

1. O proposto no documento sob o título “Proposta de autorização para 

início e tipo de procedimento”, (…); ----------------------------------------------------  

2. Os Termos de Referência e os anexos que o integram, o Caderno de 

Encargos e os anexos que o integram, bem como a Minuta do Anúncio 

do Concurso, enquanto peças do procedimento, concurso esse que 

será desenvolvido sob o n.º 53784/53785/DCA/2021. (…)” ---------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, sobre esta 

proposta quero fazer o enquadramento devido.  ------------------------------------------  

A decisão de avançar com o início do procedimento de conceção de concurso 

de ideias para a reabilitação dos edifícios Romeu e Julieta, e a construção do 

novo edifício adjacente para estacionamento e serviços municipais, é corolário 

oportuno da ponderação das necessidades do Município, que podem ser 

servidas por nesta intervenção. Sejam elas da relocalização de serviços 

municipais, sejam elas das políticas municipais de reabilitação urbana e de 

habitação.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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A oportunidade da intervenção preconizada traduz-se, entre outras, nas 

seguintes vertentes: a oportunidade de relocalizar serviços municipais 

dispersos na cidade de Loures, que significam um encargo anual em rendas de 

aproximadamente meio milhão de euros, e melhores condições de interação 

funcional e de centralidade.  --------------------------------------------------------------------  

A oportunidade de aproveitar a morfologia do espaço público evolvente, para 

ampliar a dotação de parqueamento que sirva, também, as novas funções a 

instalar e prover, ainda, na estrutura edificada para o efeito, a construção de 

um novo auditório polivalente, refeitório e salas de formação condignas para os 

nossos trabalhadores.  ----------------------------------------------------------------------------  

A oportunidade de constituir recursos para uma desejável intervenção 

municipal, no domínio da habitação e equipamentos residenciais específicos, 

nomeadamente, de residências de estudantes já aqui discutidas com outras 

bancadas políticas.  -------------------------------------------------------------------------------  

A oportunidade de inverter a condição urbana local de periferia, trazendo novas 

condições de residência e fatores de centralidade qualificadora do território, 

pelos serviços e equipamentos preconizados, e mesmo de relação de 

proximidade com os equipamentos existentes, como o IPTRANS, ou mesmo o 

Hospital Beatriz Ângelo.  -------------------------------------------------------------------------  

 

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, contive a 

minha intervenção no ponto anterior, mas neste ponto que muito têm em 

comum, quero dizer ao senhor Vereador Tiago Matias que a faixa do Pavilhão 

do Infantado já lá está. Não têm por hábito fazê-lo, mas junto ao Pavilhão da 

Escola João Villaret já lá está uma faixa. Aprenderam algumas coisas com o 

Partido Socialista no passado. Ainda bem.  ------------------------------------------------  

Relativamente a estas obras, aquilo que certamente teremos no verão quente 

de dois mil e vinte e um, como todos desejamos ter, será uma propaganda 

panfletária. Se calhar não teremos mais faixas, mas teremos, certamente, 

muitos panfletos, muitas revistas e muita operação de charme a dizer, neste 

caso em concreto que vamos votar, que fizeram o processo aquisitivo dos 

prédios Romeu e Julieta, sabe Deus porquê estes nomes, dado que é a trágica 

história de Shakespeare. Mas é verdade, porque ao fim de quatro anos ainda 
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estamos numa fase de conceção de ideia de como fazer a reformulação. Isto é, 

mais uma vez, uma ausência de planeamento e de estratégia a que estamos a 

assistir.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

No processo anterior entende-se que para fazer o desenho do Centro Cultural 

queiramos recorrer a este mecanismo, que louvamos, do concurso de ideias. 

Sim, parece-nos bem. Agora, para fazer a adaptação dos dois edifícios e as 

construções adjacentes demoraram quatro anos para chegar à conclusão que 

precisamos, ainda, de lançar um concurso de ideias? Parece-me que há aqui 

qualquer coisa que não estamos a entender. Não parece propaganda política 

estarmos, agora, a tirar da “cartola” tudo aquilo que há a fazer, precisamente 

numa altura em que há outras prioridades? As prioridades é pôr estes edifícios 

ao serviço das populações desde há quatro anos. ---------------------------------------  

O Partido Socialista, desde o primeiro momento, levantou um conjunto de 

reservas face a esta opção que os senhores tomaram. No entanto, aqui 

estivemos para a viabilizar e são propriedade municipal, mas foram investidos 

dois milhões de euros e estiveram quatro anos parados. Já sabiam que os 

edifícios precisavam de obras de adaptação, já se falava sobre a relocalização 

dos serviços, e se consultarmos os documentos que estão subjacentes a esta 

proposta, de novo há zero. Ou seja, de novo, não temos absolutamente nada.  -  

Portanto, peço desculpa, mas tenho que corroborar com a primeira 

intervenção, no ponto anterior, do senhor Vereador Nuno Botelho, porque, 

efetivamente, estamos a querer fazer propaganda política com estes dois 

pontos. Claramente é o que vai ser.  ---------------------------------------------------------  

O desejável era a utilidade deste assunto em concreto. Distinto do ponto 

anterior no grau de maturidade em que se encontra, a pergunta que o comum 

dos mortais pode fazer é: a Câmara não tem arquitetos e serviços que possam 

projetar a obra de adaptação de um espaço e a construção de um silo? De um 

edifício para refeitório? Estamos a passar um atestado de incompetência à 

capacidade técnica do Município, que já foi tão boa em tantos projetos? Porque 

já foram projetados edifícios e infraestruturas municipais, que ainda hoje são de 

referências, e alguns no tempo da gestão do Partido Comunista. Não temos 

problemas em o dizer. Então, onde é que estão essas pessoas? Já não têm 

capacidade para fazer uma obra de adaptação de dois edifícios?  ------------------  
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Meus caros, vocês é que estão na gestão. Entendem que esta falha estratégica 

que nos é apresentada, reveladora de uma incapacidade de gerir os recursos 

internos, é a melhor forma para conseguirmos tornar útil estes dois edifícios, 

para não dizer dois “elefantes brancos” que adquirimos, em dois mil e 

dezassete, por dois milhões de euros que empatámos?  -------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Uma pequena referência quanto a 

faixas e cartazes: em relação ao pavilhão da escola João Villaret existe uma 

faixa, mas a obra está adjudicada e com visto do Tribunal de Contas. Mas o 

“outdoor” que lá esteve, em tempos, nem procedimento iniciado teve. Há 

alguma diferença entre uma situação e outra.  --------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, eu não ia entrar 

nessa discussão das faixas e dos cartazes, porque, de facto, não é a “praia” do 

Partido Social Democrata. Mas não posso deixar de registar que, quer neste 

ponto, quer no anterior, há um “cheirinho” a campanha eleitoral e, fazer 

campanha eleitoral com dinheiro público, parece-nos algo que é pouco avisado. 

O que está em causa, apesar de pecar por tardio, são dois edifícios 

abandonados, com um investimento de dois milhões de euros há quatro anos, 

pelo que o cheirinho a campanha eleitoral vem exatamente daí. De facto, não 

houve, durante quatro anos, a necessidade de viabilizar este investimento, 

colocando os edifícios ao serviço da população, adaptando-os de modo a servir 

a população e a servir a prestação do serviço público com qualidade acrescida. 

Agora, em cima da campanha eleitoral, andamos à procura de ideias para 

resolver aqueles dois “elefantes brancos”, a senhora Vereadora Sónia Paixão 

tem razão quando assim os apelidou, com a consciência que não vamos 

resolver nada até outubro. A única coisa que vamos fazer até outubro é uma 

promessa, mas se o Executivo Municipal mudar de cor partidária poderá nem 

ser esta a solução que venha a ser implementada. --------------------------------------  

Esta situação é de lamentar, embora o Partido Social Democrata considere que 

este projeto não está exatamente ao nível do anterior, porque estamos a falar 

de habitação social, de residências para estudantes, de alguma dinamização 
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daquele espaço e de uma nova centralidade para aquele bairro. Portanto, há 

algumas diferenças.  ------------------------------------------------------------------------------  

Mas, o Partido Social Democrata para perceber se, de facto, há alguma 

estratégia subjacente a este projeto, gostaria de perceber, caso tenha sido 

estudado, qual o valor que a Câmara vai poupar e economizar, 

nomeadamente, em rendas e serviços de segurança, com a deslocalização de 

um conjunto de serviços para aquela infraestrutura. Esta informação é 

relevante para a decisão que hoje vamos tomar. Ou seja, se as rendas e os 

serviços de segurança que vamos poupar, com a concentração de um conjunto 

de serviços que estão dispersos por vários edifícios no concelho num único 

imóvel, tem impactos significativos que justifiquem a abordagem que está a ser 

tida neste momento.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, fico sempre 

estupefacto e muito agradado com as intervenções da senhora Vereadora 

Sónia Paixão e, também, do senhor Vereador Nuno Dias, com a perspetiva de 

que a seis meses das eleições tudo deve parar. Não senhora Vereadora. O que 

era demagógico, e respondendo também ao senhor Vereador João Calado 

relativamente ao dinheiro público, é que poderíamos ter avançado com um 

concurso público normal que custaria, certamente, trezentos mil euros, a seis 

meses das eleições. Mas o que estamos a fazer não é isso. O que estamos a 

fazer é a tratar de um conjunto de ideias.  --------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, respondendo à sua questão, este é um processo de uma 

grande complexidade, que custará de doze milhões, e queremos ouvir quais as 

várias possibilidades que acontecerão, porque na reabilita de edifícios também 

há várias hipóteses de arranjo, ou rearranjo dos espaços. A arquitetura não é 

só construção nova e, efetivamente, num investimento desta monta, achamos 

que é muito importante termos várias ideias, de vários arquitetos, queiram eles 

concorrer a esta proposta.  ----------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, o senhor Presidente já o referiu, mas nós pomos as faixas 

quando construímos. Essa é uma realidade que não é igual à dos senhores 

Vereadores do Partido Socialista.  ------------------------------------------------------------  
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Fico um pouco preocupado quando se referem a “elefante branco”, mas 

chamam-lhe o que quiserem, mas na governação do Partido Socialista além do 

edifício dos Recursos Humanos, qual foi o trabalho que a gestão do Partido 

Socialista fez, durante doze anos, para melhorar as condições dos espaços de 

utilização dos trabalhadores municipais? Gostava de saber o que é que fizeram 

e planearam para esta área em concreto, de forma a melhorar a eficiência e a 

qualidade dos serviços municipais, do ponto de vista integrado e de 

planeamento. Nesta e em todas as outras houve zero de planeamento.  ----------  

Portanto, estamos a planear com precaução, atendendo aos dinheiros públicos, 

para que a próxima Administração possa decidir, em conformidade.  ---------------  

Senhores Vereadores, quero dizer, também, que esta proposta é muito mais 

abrangente, que responde a questões concretas da estratégia local de 

habitação, com a introdução de residências para estudantes, oferta de 

habitação a custos controlados e salas de formação para os nossos 

trabalhadores. Sim, é verdade. É uma vergonha o que temos hoje nas oficinas 

Municipais que nunca foi resolvido. Um refeitório condigno e uma sala 

polivalente condigna para os nossos trabalhadores. É este o valor 

acrescentado deste projeto, porque cria um conjunto de condições e de 

infraestruturas que nunca foram conseguidas até então.  ------------------------------   

 

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

responder ao senhor Vereador Tiago Matias. Bem sei que aquando da gestão 

do Partido Socialista na Câmara, estava por outros lados e pode não ter essa 

memória, mas muito fizemos pelos trabalhadores do Município e pela melhoria 

das suas condições para trabalhar e há vários espaços que ainda hoje estão 

em utilização. É certo que não são propriedade municipal, mas nós tínhamos 

uma visão diferente para o concelho, no que respeita à construção de um 

edifício de raiz para a sede do concelho, como é sabido. Já falámos sobre essa 

questão variadíssimas vezes e, atendendo a que essa era a visão do Partido 

Socialista, tivemos por opção arrendar espaços no centro de Loures, para com 

isso trazer mais vida, com mais serviços e pessoas para o centro da cidade, 

proporcionando uma melhoria de condições de trabalho aos nossos 

colaboradores.  -------------------------------------------------------------------------------------  
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Aquilo que lastimámos, eu e, nomeadamente, o senhor Vereador João Calado, 

foi o facto de terem demorado quatro anos. Não foi no ano passado, nem foi 

um problema associado à pandemia. Foram quatro anos. Estes edifícios foram 

adquiridos em maio de dois mil e dezassete.  ----------------------------------------------  

Lembro, e o senhor Vereador bem sabe, aquilo que disponibilizou às outras 

bancadas que foi um conjunto de cenários. Então esses cenários estiveram 

quatro anos para sair um bocadinho da gaveta e agora dar origem a um 

concurso de ideias? As obras nestes edifícios são difíceis, mas há arquitetos 

na Câmara que são autores de projetos de grande grandiosidade, dentro e fora 

do nosso concelho. Fizeram um conjunto de ideias interno? Fizeram uma 

promoção de ideias internamente, ou passam-lhes diretamente um atestado de 

incompetência e vão recolher as ideias fora? É que já foi essa a vossa opção 

noutros processos, nomeadamente, no processo de revitalização urbana. Por 

exemplo, veja-se o que é que aconteceu em processo de revitalização de 

Loures, com as péssimas opções que foram criadas com as lajetas e com a 

questão das cargas e descargas e descargas. Isto não é mentira. Com certeza, 

se fosse um técnico mais envolvido na dinâmica territorial, tinha logo 

identificado as fragilidades deste processo  ------------------------------------------------  

Penso que não vale a pena esgrimir argumentos. É certo que os senhores 

acordaram agora para uma série de situações e, se calhar, estavam a fazer 

uma listagem dos estudos e perceberam que tinha, ainda, muita coisa por 

fazer. Dentro de todas essas coisas que ainda têm por fazer é mais fácil abrir a 

gaveta, tirar qualquer coisa, nem que seja abrir um concurso de ideias, e 

depois logo se vê no que vai dar.  -------------------------------------------------------------  

Está prometido que não vão fazer “outdoors”, mas uns “flyers” nas caixas de 

correio, ou aproveitar uma revista municipal e umas notícias no “sítio” da 

Câmara, se calhar, vamos ter todos que ler.  ----------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, tal como disse o 

senhor Vereador Tiago Matias, rejeito a ideia de que possamos estar, desde o 

início de dois mil e vinte e um, inibidos de tomar qualquer decisão para que os 

processos avançam. Sobretudo quando salvaguardamos, como é o caso, não 

tomarmos a decisão final e definitiva, sobre processos onerosos para o 
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Município. Mas, nem por isso devemos deixar de fazer esses mesmos 

processos para que, quando chegar a altura, haja condições para que se isso 

se possa fazer.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Como referiu no ponto anterior o senhor Vice-Presidente, sem avançar com os 

processos e os procedimentos não se podem tomar decisões sobre as 

construções dos equipamentos. Mas tanto somos criticados por demorar muito 

tempo, que incluiu, aliás, um intenso debate com as outras forças políticas para 

além de outros considerações e pesquisas técnicas que foram realizadas, 

como somos acusados agora de estar a apressar o processo. Portanto, têm 

que se decidir, ou demorámos demais e agora já não devíamos fazer nada, ou 

então estamos a apressar o processo e não demorámos assim tanto.  ------------  

Estamos a fazer aquilo que é adequado nesta altura. Adequado no sentido que 

de é natural que os processo não parem, e não devem parar porque os 

mandatos têm quatro anos e não têm três, nem três e meio, mas que as 

decisões com importância capital tenham uma adequada ponderação, tendo 

em conta o calendário que se aproxima. É isso que estamos a fazer com este 

processo.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, quanto aos nossos técnicos, temos um enorme respeito 

por eles. Esta não seria a nossa opção se não fosse este o método 

considerado mais adequado e, até, de acordo com aquilo que foi discutido com 

os nossos serviços técnicos. Há muita qualidade nos nossos serviços técnicos, 

mas é impossível, a não ser que tivéssemos dez vezes mais técnicos, que 

sejam os nossos serviços técnicos a elaborar, do ponto de vista da conceção, 

projetos desta dimensão e com esta complexidade. Isso significaria que, 

durante muitos meses, não teriam possibilidade para elaborar e para 

acompanhar mais nenhum processo. Esta situação não é prática, nem aqui, 

nem em nenhum sítio. A prática é ter robustos serviços técnicos, que em 

alguns casos podem projetar, mas em obras de dimensão mais relevante o que 

fazem é um acompanhamento muito próximo dos projetos, a definição das 

suas balizas e, depois, um diálogo permanente com os projetistas para que se 

chegue a um bom resultado. Esta é a maneira de se trabalhar. Não é possível 

fazer outra forma, nem é nenhuma desqualificação dos nossos técnicos, muito 

pelo contrário. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Finalmente, vou corrigir o senhor Vereador Tiago Matias, que cometeu um erro, 

porque o edifício do Departamento de Recursos Humanos foi inaugurado e 

aberto durante a gestão da Coligação Democrática Unitária, no ano de dois mil. 

Portanto, não é mérito do Partido Socialista.  ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Vereador João Calado, os 

impactos positivos destes edifícios são vários e, na questão estritamente 

financeira, as rendas são de aproximadamente meio milhão de euros ano. É 

este o valor que prevemos poupar com a inexistência dos arrendamentos 

destes espaços e com a deslocalização dos trabalhadores para este novo 

edifício.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Esta questão era determinante para 

aferir o sentido de voto do Partido Social Democrata.  ----------------------------------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Acrescento, ainda, que esta 

contabilização se trata, apenas, dos valores das rendas dos edifícios que 

temos dispersos fora do centro de Loures.  -------------------------------------------------  

No entanto, há outros ganhos de eficiência que também se traduzirão em 

poupanças financeiras, como normalmente acontece com os ganhos de 

eficiência, que é o facto da proximidade de um conjunto de serviços que estão 

agora dispersos implicar muito menos deslocações entre serviços, técnicos e 

profissionais de cada serviço que, com uma maior concentração deixarão de 

existir. Esses ganhos não estão contabilizados neste meio milhão de euros, 

porque são mais difíceis de obter, para além de que essa proximidade vai 

permitir um conjunto de interligações e de interações, que hoje são mais 

difíceis, e que queremos que aconteçam.  --------------------------------------------------  

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 
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VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------------------------  

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 55/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DE TAXAS À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS E IDOSOS DE SACAVÉM (PROCº. Nº. 62.721/LA/E/OR) ------  

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

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

A. A Associação Comunitária de Reformados e Pensionistas e Idosos de 

Sacavém, apresentou ao município, no âmbito do processo 

62.721/LA/E/OR, um pedido para isenção da taxa referente à construção de 

um edifício destinado a lar de idosos, na Urbanização Terraços do Tejo, na 

Freguesia da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho;   -----------------  

B. A taxa representa o valor de €: 17.004,95 (dezassete mil e quatro euros e 

noventa e cinco cêntimos);  -----------------------------------------------------------------  

C. Pela informação dos serviços municipais e pelo despacho do Sr. Diretor do 

DPGU, constantes a folhas 878, considerou-se haver fundamento para 

deferir o pedido de isenção; ----------------------------------------------------------------  

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

 

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 1, da alínea a) do 

artigo 5º, do Regulamento de Taxas do Município de Loures (RTML), publicado 

em Diário da República, 2ª Série, nº 187, de 25 de setembro de 2009, na 

redação atual: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deferir o pedido da Associação Comunitária de Reformados e Pensionistas e 

Idosos de Sacavém, sita na Urbanização do Tejo, em Sacavém, de isenção 

para a totalidade do pagamento da taxa de 17.004,95€ (dezassete mil e quatro 

euros e noventa e cinco cêntimos), devida à construção de equipamento social. 

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 56/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ISENÇÃO 

PARCIAL DE TAXAS À INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA 

DE BUCELAS, RELATIVA À INSPEÇÃO PERIÓDICA DE ASCENSOR 

INSTALADO NO EDIFÍCIO DESTINADO A CENTRO DE DIA, EM BUCELAS ---  

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

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

A. A Instituição de Apoio Social da freguesia de Bucelas, apresentou ao 

município, no âmbito do registo E/125110/2020, um pedido para isenção da 

taxa referente à inspeção periódica do ascensor sito no edifício destinado a 

Centro de Dia, sito   na Rua João Camilo Alves, 2, Bucelas;  --------------------  

B. A taxa representa o valor de €: 95,00 (noventa e cinco euros); ------------------    

C. O deferimento da isenção será parcial, no montante de 67,32€ (sessenta e 

sete euros e trinta e dois cêntimos), suportando o requerente o valor 

remanescente que corresponde ao custo das despesas externas, no valor 

de 27,68€ (vinte e sete euros e sessenta e oito cêntimos);  ----------------------  

D. Pela informação dos serviços municipais e pelo despacho do Sr. Diretor do 

DPGU, no registo acima indicado, considerou-se haver fundamento para 

deferir o pedido de isenção parcial das taxas; ----------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 1, da alínea a) do 

artigo 5º, do Regulamento de Taxas do Município de Loures (RTML), publicado 

em Diário da República, 2ª Série, nº 187, de 25 de setembro de 2009, na 

redação atual: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deferir o pedido da Instituição de Apoio Social da freguesia de Bucelas, para o 

edifício de Centro de Dia, sito na Rua João Camilo Alves, 2, Bucelas,   de 

isenção parcial da taxa, no valor de 67,32€  (sessenta e sete euros e trinta e 

dois cêntimos). (…)” -------------------------------------------------------------------------------  

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 57/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO PARCIAL DE TAXAS À INSTITUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DA 

FREGUESIA DE BUCELAS RELATIVA À INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 

ASCENSOR INSTALADO NO EDIFÍCIO DESTINADO A CRECHE E APOIO 

ESCOLAR, EM BUCELAS -----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Instituição de Apoio Social da freguesia de Bucelas, apresentou ao 

município, no âmbito do registo E/125361/2020, um pedido para isenção da 

taxa referente à inspeção periódica do ascensor sito no edifício destinado a 

Creche e Apoio Escolar, sito   na Rua João Camilo Alves, 2, Bucelas;  -------  

B. A taxa representa o valor de €: 95,00 (noventa e cinco euros); ------------------    

C. O deferimento da isenção será parcial, no montante de 67,32€ (sessenta e 

sete euros e trinta e dois cêntimos), suportando o requerente o valor 

remanescente que corresponde ao custo das despesas externas, no valor 

de 27,68€ (vinte e sete euros e sessenta e oito cêntimos);  ----------------------  

D. Pela informação dos serviços municipais e pelo despacho do Sr. Diretor do 

DPGU, no registo acima indicado, considerou-se haver fundamento para 

deferir o pedido de isenção parcial das taxas; ----------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 1, da alínea a) do 

artigo 5º, do Regulamento de Taxas do Município de Loures (RTML), publicado 

em Diário da República, 2ª Série, nº 187, de 25 de setembro de 2009, na 

redação atual: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deferir o pedido da Instituição de Apoio Social da freguesia de Bucelas, para o 

edifício de Creche e Apoio Escolar,  sito na Rua João Camilo Alves, 2, Bucelas,   

de isenção parcial da taxa, no valor de 67,32€  (sessenta e sete euros e trinta e 

dois cêntimos). (…)”  ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 58/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

O APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS, MOSCAVIDE E PORTELA, LOURES E 

SACAVÉM, NO ÂMBITO DO PROJETO DE HIDROTERAPIA  -----------------------  

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

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

A. No âmbito do Projeto de Hidroterapia, foi solicitada a colaboração das 

Associações dos Bombeiros Voluntários de Bucelas, Moscavide e Portela, 

Loures e Sacavém para assegurar a totalidade do transporte dos 121 

alunos, mais acompanhantes, durante o ano letivo de 2020/2021, das 

respetivas escolas para as quatro piscinas municipais do concelho; ------------  

B. Os alunos foram identificados pelas equipas de ensino especial de cada 

Agrupamento de Escolas do Concelho cuja área de influência geográfica é 

das referidas Associações Humanitárias; ------------------------------------------------  

C. A parceria assentou num valor de transferência para cada 

transporte/percurso de 50,00 € (cinquenta euros); ------------------------------------  

D.  O projeto teve início a 26 de outubro de 2020 e termina a 30 de junho de 

2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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 às Associações de Bombeiros envolvidas, num 

total de 9.050,00€ (nove mil e cinquenta euros), nos moldes previstos na 

informação n.º 13/DISE/HG, de 28 de janeiro de 2021. (…)” --------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 59/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A ASSOCIAÇÃO ESCOLA COMVIDA----  

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

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

A. A Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de setembro, regulamenta os critérios de 

afetação de pessoal não docente aos agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas; ----------------------------------------------------------------------------------  

B. A EB n.º 4 de Camarate apenas detém um assistente operacional colocado, 

cujo horário de trabalho não é compatível com os horários da Escola a 

Tempo Inteiro; -----------------------------------------------------------------------------------  

C. A Associação Escola Comvida, entidade parceira do Município no Programa 

de Enriquecimento Curricular, assegurou e assegura o recurso humano em 

falta, para acompanhamento de alunos no período das AEC no presente ano 

letivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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 a transferência de verba no valor de 519,75€ (quinhentos e dezanove 

euros e setenta e cinco cêntimos), para a Associação Escola Comvida, nos 

moldes previstos na Informação n.º 15/DISE/HG, de 1 de fevereiro de 

2021.(…)” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 60/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES DINAMIZADORAS 
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DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO ANO LETIVO 

2020/2021 (2ª TRANCHE) -----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Público, nas Escolas do Município de Loures, é dinamizado por várias 

entidades que se constituíram como parceiras diretas do Município no 

desenvolvimento deste programa, para o ano letivo de 2020/2021; --------------  

B. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e a Portaria n.º 644-A/2015, de 

24 de agosto do Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, define as 

autarquias locais como uma das entidades promotoras das atividades de 

enriquecimento curricular no 1.º ciclo do Ensino Básico; ----------------------------  

C. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, define a introdução da disciplina 

de Inglês como obrigatória no 3.º ano de escolaridade do ensino básico no 

ano letivo 2015/2016, e a partir do ano letivo 2016/2017 no que respeita ao 

4.º ano de escolaridade do ensino básico. ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, a aprovação 

de transferência de verbas referentes ao pagamento da 2.ª tranche, às 

entidades dinamizadoras de Atividades de Enriquecimento Curricular, num total 

de 284.028,51€ (duzentos e oitenta e quatro mil e vinte e oito euros e cinquenta 

e um cêntimos), nos moldes previstos na Informação n.º 4/DISE/HG, de 2 de 

fevereiro de 2021. (…)” --------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

informar a Câmara de que, neste momento, as aulas presenciais estão 

suspensas, como sabem, está a acontecer o ensino à distância, mas 

apresentamos esta proposta de igual modo, para que se possa proceder à 

transferência para as entidades, tal como aconteceu no ano letivo passado. 
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Partimos, evidentemente, do pressuposto, que o Ministério da Educação 

também fará essa transferência para a Câmara Municipal.  ---------------------------  

Entendemos que as entidades estão a fazer um esforço para tentar manter as 

Atividades de Enriquecimento Curricular na medida do possível, porque têm 

compromissos financeiros que terão de continuar a assumir. Portanto, o 

Município avança, desde já, com o pagamento desta tranche, e estamos certos 

que o Ministério da Educação fará, tal como fez no ano letivo passado, a 

transferência de verbas para o Município.  --------------------------------------------------   

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 61/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA - ACOMPANHAMENTO DO 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES --------------------------------------------------  

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades que, 

em colaboração com o Município, apoiam o acompanhamento do serviço de 

refeições escolares dos alunos/crianças que frequentam as respetivas 

escolas e jardins-de-infância; ---------------------------------------------------------------  

B. No âmbito da referida colaboração, cabe ao Município proceder à 

transferência de verbas com o objetivo de suportar as despesas efetuadas com 

o acompanhamento de refeições dos alunos do 1.º ciclo, realizadas em 

novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021. ---------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a transferência de verbas às entidades parceiras num total de 

64.768,00€ (sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito euros), nos 

moldes previstos na Informação n.º 51/DE-DASE/LM, de 29.01.2021. (…)” ------  
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  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, já no 

ano passado levantámos esta questão relacionada com a facto de existirem 

valores muito próximos para todas as Associações de Pais. Não obstante, 

gostaríamos de perceber qual é o critério que está subjacente a este apoio, 

sendo que de uma forma geral são duas horas por cada auxiliar e na maior 

parte das vezes são duas auxiliares, quando o número de alunos varia entre 

cinquenta e duzentos e cinquenta alunos. Não devia haver um critério para 

diferenciar o apoio às Associações de Pais, em função do número de alunos? 

Parece-nos que isso não está considerado, em nenhum momento, salvo raras 

exceções.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, a questão 

do número de auxiliares depende do número de alunos, mas este ano também 

depende, ainda mais, da questão dos turnos. Portanto, quando decidimos 

apresentar a transferência do primeiro período a reunião de Câmara, referi que 

este apoio, este ano, tinha outros critérios associados que foram discutidos 

com as entidades. Assim, como temos de ter menos crianças a almoçar, devido 

à questão das distâncias e da pandemia, há mais turnos e tem de haver mais 

apoio, e o Município decidiu, após a auscultação das entidades, qual era o 

apoio necessário para a persecução desta atividade. Por isso é que este ano 

temos mais auxiliares que no ano letivo passado.  ---------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Vereador, parece-

me que se justifica aquilo que estou a dizer. Ou seja, se uma escola que tem 

cinquenta alunos a almoçar precisa de dois ou três turnos para que possam 

almoçar, mas uma escola com duzentos alunos terá uma maior necessidade de 

turnos para poder garantir a segurança e a higienização dos espaços. Daí não 

percebermos porque é que uma escola com cinquenta alunos tem, exatamente, 
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o mesmo apoio que uma escola com duzentos e cinquenta alunos, que tem, 

necessariamente, mais turnos que uma escola com cinquenta.  ---------------------  

Parece-nos que a argumentação poderá servir em outros momentos, mas não 

especialmente neste em que se exige uma maior atenção, porque, como é do 

conhecimento geral, as escolas continuam a ser sítios seguros. Penso que se 

justificava plenamente que houvesse mais equidade, relativamente ao número 

de utentes que usufruem, diariamente, do serviço de refeições.  ---------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

deixar absolutamente claro que o número aprovado para os primeiros três 

meses do ano é o número discutido com as entidades, que se concluiu que era 

o número necessário e, por isso, houve esse aumento face ao ano passado. 

Portanto, aquilo que estamos agora a discutir, esta transferência do mês de 

janeiro, não tem qualquer alteração em termo do número de horas e de apoios, 

daquele que estava estipulado no início do ano letivo que aqui votámos e 

aprovámos. Como referi, na altura, foi discutido com as entidades e foram 

esses os números a que chegámos em conjunto. ----------------------------------------  

    

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 62/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS ENTIDADES PARCEIRAS NO 

ÂMBITO DO SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA - PROLONGAMENTO DE 

HORÁRIO --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, asseguram as atividades 

das AAAF-prolongamento de horário das crianças que frequentam os 

respetivos Jardins de Infância; --------------------------------------------------------------  
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B. É necessário suportar as despesas efetuadas com o referido apoio para o 

mês de janeiro de 2021; ----------------------------------------------------------------------  

C. As entidades parceiras, o plano de pagamentos e os valores das verbas a 

transferir para cada uma encontram-se descritas na Informação n.º 14/DE-

DASE/SI, de 8 de janeiro de 2021, que se encontra em anexo e que faz 

parte integrante da presente proposta. ---------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alíneas u) e hh), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a transferência de verbas às entidades parceiras, para pagamento do 

prolongamento de horário referente ao mês de janeiro de 2021, nos moldes 

previstos na informação n.º 14/DE-DASE/SI, de 8 de janeiro de 2021. (…)” ------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 63/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERENCIA DE VERBA PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

REFERENTE ÀS DESPESAS COM LINHAS TELEFÓNICAS NO ANO 2020 ----  

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

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

A. No âmbito da publicação do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro), cabe ao Município, nos termos da legislação, 

assegurar a construção e apetrechamento dos equipamentos educativos; ----  

B. Neste sentido, o Município tem assegurado a verba correspondente à “taxa 

fixa de telefones das escolas do 1.º ciclo e jardins de infância para os 

Agrupamentos de Escolas; ------------------------------------------------------------------  

C. O valor da transferência é calculado de acordo com os seguintes critérios: ---  

− Verba relativa a uma (1) linha telefónica, de acordo com o valor em uso 

pela Portugal Telecom (PT) que é de € 15,54 mensais, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor; -------------------------------------------------------------------------  
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− Verba correspondente a uma linha RDIS (acesso básico) nos 

estabelecimentos de ensino em que esteja prevista esta infraestrutura, de 

acordo com o valor em uso pela PT que é de € 35,54 mensais, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------  

− Verba correspondente a uma linha telefónica para os elevadores 

instalados nos Centros Escolares; -----------------------------------------------------  

− Verba correspondente a uma linha telefónica para os alarmes nos 

estabelecimentos de ensino que utilizam linha exclusiva para esse efeito; -  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea ee) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas, 

correspondente ao pagamento da taxa fixa das linhas telefónicas referente ao 

ano 2020, conforme quadro infra.  -------------------------------------------------------------  

---------- Quadro Resumo – Valor a Atribuir por Agrupamento de Escolas ----------  

Agrupamento de Escolas Maria Keil 458,74 € 

Agrupamento de Escolas da Bobadela 917,48 € 

Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 917,48 € 

Agrupamento de Escolas de Camarate 3.047,64 € 

Agrupamento de Escolas João Villaret 3.506,38 € 

Agrupamento de Escolas Luis Sttau Monteiro 6.226,94 € 

Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide 688,11 € 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 1.900,79 € 

Agrupamento de Escolas de S. João da Talha 1.376,22 € 

Agrupamento de Escolas de Stª Iria de Azóia 3.113,47 € 

Agrupamento de Escolas José Afonso 1.442,05 € 

Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado 917,48 € 

Agrupamento de Escolas do Catujal - Unhos 458,74 € 

TOTAL 24.971,52 € 

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, penso que já 

seria expetável a minha intervenção neste ponto. De facto, aquilo que se 

propõe hoje nesta proposta continua a ser um clássico, mas com um cheirinho 

a campanha eleitoral mais uma vez. ----------------------------------------------------------   

No ano passado a segunda tranche foi deliberada, salvo erro, em novembro e, 

neste momento, estamos a decidir transferir para o ano inteiro, em fevereiro. 

Portanto, cada um infere aquilo que quer. No entanto, aquilo que se infere, de 

facto, desta proposta é que tem um cheirinho a campanha eleitoral.  ---------------  

Mas, quero registar que, lamentavelmente, em fevereiro se esteja a assumir 

que se vai passar mais um ano sem que este problema esteja resolvido, que é 

um problema que se resolve em dois, três meses. É lamentável que se 

continue a atirar com dinheiro público para cima deste problema, e que não se 

encontre uma solução. É lamentável que não se atribua este subsídio às 

escolas para melhorarem o desempenho do processo educativo e do ensino e 

aprendizagem nas escolas, dotando-as de mais equipamentos e melhores 

infraestruturas, por forma a que possam dar resposta a um conjunto de alunos 

que chegam hoje às escolas com competências que não tinham há dez/vinte 

anos atrás, e que se continuem a usar, hoje, as mesmas metodologias e os 

mesmos equipamentos que há dez/vinte anos atrás. ------------------------------------  

É lamentável que o Município em Loures continue a gastar vinte e cinco mil 

euros, por ano, com uma infraestrutura cujos custos de exploração podiam ser 

zero euros, e que não os utilize naquilo em que deve, que é dotar as escolas 

de equipamentos que facilitassem o processo de ensino e aprendizagem.  ------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, quero 

esclarecer o senhor Vereador João Calado que aquilo que aprovámos, em 

novembro, foi a transferência de verba relativo ao ano de dois mil e dezanove, 

e a transferência que estamos a apreciar não é relativa a este ano, mas sim ao 

ano de dois mil e vinte. Portanto, esta é uma questão que tem de ser votada, 

independentemente de estarmos de acordo com a solução que está no terreno. 

Não é isso que está aqui em causa. No entanto, quero deixar o esclarecimento 
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que a verba que estamos aqui hoje a aprovar é a verba devida relativamente 

ao ano passado, e que a deste ano será deliberada para o ano.  --------------------  

Quanto à questão relacionada com as questões tecnológicas, quero dizer-lhe 

que tomei em boa conta os seus contributos e que espero, até ao final deste 

trimestre, ter uma opinião técnica que permita concluir se a verba gasta é 

necessária, ou se pode ser diminuída.  ------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Vereador, agradeço os 

esclarecimentos e congratulo-me, porque não me tinha apercebido, com o facto 

desta verba ser respeitante ao ano de dois mil e vinte. Fico satisfeito com isso, 

e fico muito satisfeito com o facto de se ter referido, na proposta, que já se 

iniciou um levantamento de necessidades e alternativas de modernização e 

otimização da prestação deste serviço às escolas.  --------------------------------------  

Assim, aquilo que espero é que, de facto, em termos de prenda para a 

campanha eleitoral, seja dada solução a este problema ainda antes de outubro. 

O Partido Social Democrata ficará muito satisfeito se isso vier a acontecer, 

porque é uma luta de anos e que terá a solução próximo de um ato eleitoral, o 

que é da maior relevância, do nosso ponto de vista.  ------------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, apenas 

para referir que se se concluir que os contributos que o senhor Vereador deu 

ajudam o Município a trabalhar melhor, evidentemente que agradecemos o 

trabalho de todos, mas neste caso a experiência do senhor Vereador pode 

ajudar e, se possível, melhorar o nosso trabalho. Não sei se será nas eleições, 

mas, muito sinceramente, não é isso que me preocupa. Espero por uma 

resposta e cá estaremos para a aplicar.  ----------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO, NÃO PARTICIPOU NA 

VOTAÇÃO POR SER DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SANTA IRIA DE AZÓIA --------------------------------------------------------------------------  

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

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 64/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

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

VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO 

DE RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA, A AFETAR À DIVISÃO DE 

TRANSPORTES E OFICINAS------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 2 de dezembro de 2020, e na 4.ª Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 16 de dezembro de 2020, foram 

aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal para o ano de 2021; 

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho na 

categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 

Operacional, na área funcional de condutor de máquinas pesadas e veículos 

especiais (CMPVE); ----------------------------------------------------------------------------  

C. Em resultado do procedimento concursal comum de recrutamento para a 

categoria de Assistente Operacional, na área funcional de condutor de 

máquinas pesadas e veículos especiais (CMPVE), aprovado por deliberação 

da Câmara Municipal de Loures, na sua 45.ª reunião ordinária, realizada em 

11 de setembro de 2019, e publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 

224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 18715/2019 (referência 6), foi 

constituída reserva de recrutamento interna; -------------------------------------------  

D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; ---------  

E. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento 

de pessoal para novos postos de trabalho; ----------------------------------------------  
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F. Existe relevante interesse público no recrutamento de Assistentes 

Operacionais, na área funcional de CMPVE, de forma a assegurar o normal 

funcionamento dos serviços.  ---------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a admissão de 2 trabalhadores para constituição de 

vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, por utilização da reserva de recrutamento 

interna do procedimento concursal publicado em Diário da Republica, 2.ª série, 

n.º 224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 18715/2019 (referência 6), a 

afetar à Divisão de Transportes e Oficinas. (…)” ------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 67/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 45/2021, RELATIVA 

À MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NA ÁREA DE SEGUROS ------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR na 80.ª reunião 

ordinária, do dia 5 de fevereiro de 2021, aprovou a proposta n.º 45/21, 

relativa a adenda ao contrato do concurso público n.º 16/2020 – “Prestação 

de Serviços na Área de Seguros”, nos termos da recomendação do Tribunal 

de Contas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto artigo 98.º 

do Código dos Contratos Públicos, aprovar a adenda à minuta do contrato 

“Prestação de Serviços na Área de Seguros”. (…)” --------------------------------------  

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

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

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

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

PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 68/2021 -  

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 54/2021, RELATIVA 

À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS 

DE DISTRIBUIÇÃO NA URBANIZAÇÃO CODIVEL – 1 FASE ------------------------  

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

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

A. Foi lançado procedimento relativo a execução dos trabalhos referentes à 

“Empreitada de substituição das condutas de distribuição na Urbanização 

Codivel – Fase 1”, por CP 11/2020, com o valor base de 1.038.700,00 € (um 

milhão, trinta e oito mil e setecentos euros), ao qual acresce IVA à taxa legal 

em vigor, pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; ----------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 80.ª reunião ordinária, do dia 5 

de fevereiro de 2021 aprovou a proposta n.º 54/21, relativa ao Relatório 

Final, à adjudicação da empreitada pelo valor de 915.373,50 € (novecentos e 

quinze mil, trezentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos), acrescido 

de Iva à taxa legal à empresa Construbuild Services e a minuta do contrato. 

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto do n.º 1 do 

artigo 73.º, artigo 98.º e n.º 3 e 4 do artigo 148.º, todos do Código dos 

Contratos Públicos, aprovar o Relatório Final, a adjudicação da “Empreitada 

de substituição das condutas de distribuição na Urbanização Codivel – Fase 

1” à empresa Construbuild Services pelo valor de 915.373,50 € (novecentos e 

quinze mil, trezentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos), acrescido 

de Iva à taxa legal e a minuta do contrato. (…)” -------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 69/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 13.01.2021 (PROPOSTA 

Nº 3/2021), RELATIVA À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA 

EMPREITADA DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO DE CHEIAS 

DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO --------------------------------------------------------------  

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

A. A 13 de janeiro de 2021, foi aprovada pela Câmara Municipal, na sua 79.ª 

Reunião Ordinária, a Proposta de Deliberação n.º 3/2021 que ratificava o 

Despacho de 4 de janeiro de 2021 proferido pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, de aprovação da 1.ª Modificação Objetiva do Contrato n.º 

314/2018, relativa à prorrogação do prazo de prestação dos serviços de 

fiscalização e coordenação de segurança da empreitada de regularização 

fluvial e controlo de cheias da Ribeira do Prior Velho, até 11 de novembro de 

2021; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Se verifica que o Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 4 de 

janeiro de 2021, e a respetiva minuta de contrato aprovada, continham lapso 

na indicação da data de terminus da prorrogação da prestação dos serviços 

de fiscalização e coordenação de segurança, porquanto onde se 
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mencionava 11 de novembro de 2021 deveria mencionar-se 14 de agosto de 

2021;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Em consequência, também a identificada Proposta de Deliberação da 

Câmara Municipal n.º 3/2021, que ratificou aquele Despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, veio a incorporar no seu conteúdo o 

identificado lapso; ------------------------------------------------------------------------------  

D. O lapso na indicação da data de terminus da prorrogação é manifesto e 

resulta de erro material na expressão da vontade do órgão administrativo, e 

como tal, ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 174.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, na sua 

redação atual, pode, oficiosamente e a todo o tempo, ser retificado, com 

produção de efeitos retroativos. ------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 174.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 

de 7 de janeiro, na sua redação atual, aprovar a retificação da Proposta de 

Deliberação n.º 3/2021, que ratificava o Despacho de 4 de janeiro de 2021 

proferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, de aprovação da 1.ª 

Modificação Objetiva do Contrato n.º 314/2018, relativa à prorrogação do prazo 

de prestação dos serviços de fiscalização e coordenação de segurança da 

empreitada de regularização fluvial e controlo de cheias da Ribeira do Prior 

Velho, devendo considerar-se que data de terminus da prorrogação referida é 

14 de agosto de 2021. (…)” ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

III)  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------   
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--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Vladimiro Soares Resa, residente na 

Rua das Forças Armadas, nº. 17, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões 

referenciadas nos pontos seguintes:  ---------------------------------------------------------  

- Entrada nos museus gratuita em tempo de pandemia;  -------------------------------  

- Apoio ao comércio local de um vírgula dois milhões de euros que pensa ser, 

essencialmente, de apoio às IPSS; -----------------------------------------------------------  

- Bomba de combustível a ser instalada na Portela; -------------------------------------  

- Meetings de Clarinete, em que o seu coordenador foi o mandatário da 

campanha da Coligação Democrática Unitária nas últimas eleições autárquicas. 

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

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

- O senhor Presidente agradeceu a participação e as questões do senhor 

munícipe. Referiu que em relação às questões apresentadas elas já foram 

respondidas, designadamente, sobre a instalação da bomba de combustível na 

Portela, no momento em que foram colocadas. Referiu, apenas, que em 

relação à insinuação feita sobre a coordenação pedagógica e artística dos 

Meetings de Clarinete, para além da pessoa em causa ter a maior competência 

técnica e reputação mundial, essas iniciativas já se tinham iniciado com essa 

coordenação quando este Executivo Municipal iniciou funções. Mencionou que 

estas iniciativas eram realizadas apenas na Junta de Freguesia de Loures, que 

era quem dinamizava esses Meetings, no final do mandato de dois mil e 

treze/dois mil e dezassete, que era, aliás, presidida por um eleito do Partido 

Socialista. Assim, referiu que repudia totalmente as insinuações do senhor 

munícipe.  --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

IV) ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ------------------------------------------------ 

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

 - Ata da 78ª Reunião Ordinária dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, realizada em 

2021.01.08; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Informação nº 03/DEP/JF da Divisão de Estudos e Projetos de 2021.03.02, 

prestando conhecimento da análise global sobre a apresentação de adicionais 

relativos a Erros e Omissões nos primeiros 60 dias decorridos nas empreitadas 

de iniciativa municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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”. ------------------------------------------  

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

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

 --- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- Eram dezoito horas e vinte e oito minutos quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  

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

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

 --- A Reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  
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--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E UM, MARÇO, VINTE 

E QUATRO, TENDO SIDO DISPENSADA A SUA LEITURA, UMA VEZ QUE, A 

MESMA, HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO, 

COM ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 4º DO 

DECRETO-LEI Nº. 45362, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1963. ------------------------  

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

O Secretário, 

 

 

 

 

 

 


