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

-------------------------------------ATA DA 82ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2021-02-24, POR  

-------------------------------------VIDEOCONFERÊNCIA -------------------------------------   

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

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

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

trinta e oito minutos, com a presença inicial do Senhor Vice-Presidente da 

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

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

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

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

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

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

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

---- NUNO 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) ----------------------  

--- O Resumo Diário da Tesouraria (Mod. T2), de dois mil e vinte e um, fevereiro, 

vinte e dois, que foi distribuído, por correio eletrónico, a todos os membros do 

Executivo Municipal, registava um total de disponibilidades para o dia seguinte, 

no montante de dezoito milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta 

e oito euro e noventa cêntimos. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

PONTO 1.  ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

--------------- LOURES, REALIZADA EM 2021.01.27 --------------------------------------  
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PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 70/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

--------------- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO  

--------------- (REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES) ------------  

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

PONTO 3.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 71/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

--------------- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO  

--------------- (REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA) -------------------------  

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

PONTO 4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 72/2021 - SUBSCRITA PELO  

--------------- SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 2ª  

--------------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO  

--------------- 2021 E OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 -----------------------------------  

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

PONTO 5.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 73/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

--------------- FINAL, A ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DO CONTRATO, RELATIVA  

--------------- AO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL  

--------------- PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E  

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

--------------- UNIPESSOAL, LDA. --------------------------------------------------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 74/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

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

--------------- SIMAR, CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 62/2021, REFERENTE À  

--------------- ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO  

--------------- RESERVATÓRIO DE PEDERNAIS -------------------------------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 75/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

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

--------------- SIMAR, CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 63/2021, REFERENTE À  



 

                                                                                                                                            
3/73 

 
 
                                                                                                                                      82ª Reunião Ordinária - 2021-02-24 

--------------- ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE  

--------------- DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SANTO ANTÓNIO DOS  

--------------- CAVALEIROS -----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 76/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

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

--------------- SIMAR, CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 64/2021, REFERENTE À  

--------------- ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE  

--------------- CONDUTAS EM FAMÕES - FASE I ------------------------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 77/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

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

--------------- SIMAR, CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 66/2021, REFERENTE À  

--------------- ADJUDICAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO PARA  

--------------- AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) VIATURAS PESADAS PARA A  

--------------- RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E  

--------------- CORRESPONDENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO --------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 78/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

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

--------------- SIMAR, CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 67/2021, REFERENTE À  

--------------- REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR DO LOTE 3 NO  

--------------- ÂMBITO DO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 7 (SETE)  

--------------- VIATURAS PESADAS PARA A RECOLHA DE RESÍDUOS  

--------------- SÓLIDOS URBANOS E CORRESPONDENTES SERVIÇOS DE  

--------------- MANUTENÇÃO ---------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 79/2021 - SUBSCRITA PELO  

--------------- SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR AS NORMAS DE  

--------------- PARTICIPAÇÃO E A FICHA DE INSCRIÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DA  

--------------- JOV´ARTE - BIENAL JOVEM 2021 -------------------------------------------  
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PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 80/2021 - SUBSCRITA PELO  

--------------- SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A VENDA EM  

--------------- CONSIGNAÇÃO E A FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO  

--------------- PÚBLICO, DE VINHOS DA CONFRARIA DO ARINTO DE  

--------------- BUCELAS, NA LOJA DO MUSEU DO VINHO E DA VINHA, EM  

--------------- BUCELAS E NO POSTO DE TURISMO DE LOURES ------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 81/2021 - SUBSCRITA PELO  

--------------- SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A VENDA EM  

--------------- CONSIGNAÇÃO E A FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO  

--------------- PÚBLICO, DE VINHOS DA MULTIWINES, LDA., NA LOJA DO  

--------------- MUSEU DO VINHO E DA VINHA, EM BUCELAS E NO POSTO DE  

--------------- TURISMO DE LOURES ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 82/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

--------------- BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO, DA DOAÇÃO DE OBRAS PARA  

--------------- INTEGRAÇÃO NO ACERVO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE  

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

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 83/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

--------------- PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DOS PAVILHÕES  

--------------- DESPORTIVOS CONCELHIOS, PARA OS ESCALÕES DE  

--------------- FORMAÇÃO SENIORES FEMININOS E SENIORES  

--------------- MASCULINOS, QUE INTEGREM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,  

--------------- NO ÂMBITO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CONCELHIO, NA  

--------------- ÉPOCA DESPORTIVA DE 2020/2021 ---------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 84/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

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

--------------- RECONVERSÃO, NA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE  
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--------------- LOTEAMENTO CONDICIONADA A APROVAÇÃO EM  

--------------- ASSEMBLEIA DE PROPRIETÁRIOS E À CORREÇÃO DOS  

--------------- ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS; - AS CONDIÇÕES DE  

--------------- APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS  

--------------- URBANÍSTICAS E DA EXECUÇÃO DAS RESPETIVAS OBRAS ----  

--------------- (PROCº Nº. 54.644/LA/L/N – AUGI – FUNCHEIRAS, MONTEMOR)  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 85/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

--------------- DISCUSSÃO PÚBLICA A PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DAS  

--------------- UNIDADES DE EXECUÇÃO 1, 2, 3 E 4, DO PLANALTO DA  

--------------- CALDEIRA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO  

--------------- DOS CAVALEIROS E FRIELAS -----------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 86/2021 - 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 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 87/2021 - 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, NOS MESES DE FEVEREIRO  

--------------- E MARÇO 2020/2021 -------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, como tem sido 

habitual, vou dar informação sobre a situação da Covid 19. Assim, dizer que há 
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uma clara melhoria, como, aliás, acontece em todo o país. O período da semana 

passada, em termos de dados, foi um pouco adulterado, porque foram incluídos 

mais de trezentos casos que têm mais de catorze dias, no entanto, não 

influenciam a situação atual, porque foram feitos acertos e registados. Portanto, 

com rigor formal, temos oitenta e sete casos diários e seiscentos e onze 

semanais. Um ligeiro aumento em relação à semana anterior, mas se retirarmos 

o efeito deste acerto, teremos uma média de quarenta e um, vírgula, cinco casos 

diários, o que é uma quebra significativa, relativamente à semana anterior. ------  

Em termos de casos ativos, é, também, visível, uma forte diminuição. Passámos 

de mil e setecentos casos, há duas semanas, para seiscentos e noventa e sete, 

na semana passada. Portanto, menos de metade, o que significa uma quebra 

muito acentuada e rápida do número de casos, como, aliás, está a acontecer em 

todo o país.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste momento, o número de novos casos, por catorze dias, de acordo com os 

dados que nos são enviados pela Unidade de Saúde Pública, é de trezentos e 

setenta e sete, vírgula, cinco. Abaixo, até, dos quatrocentos e oitenta, que 

justificam a inclusão dos concelhos nos patamares mais elevados. -----------------  

Quanto à situação dos lares, ela continua relativamente controlada, com o 

tratamento dos surtos que ainda estão ativos. ---------------------------------------------  

Em relação à vacinação, ainda não tenho dados, tê-los-ei mais para o final da 

semana, mas ela continua a bom ritmo, mas condicionada à chegada das 

vacinas. Aliás, todos temos visto nas notícias, que houve atrasos no 

fornecimento das vacinas. Mas, apesar disso, na semana passada, foram 

vacinadas mil e quinhentas pessoas, dos grupos prioritários que estão definidos. 

Portanto, este processo vai continuar a ser de grande incerteza e temos que o ir 

acompanhando.-------------------------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, é esta a informação que tenho sobre a Covid 19. ----------  

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

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

 PONTO UM - PELO SR. VICE-PRESIDENTE, FOI APRESENTADA UMA 

SAUDAÇÃO AO CLUBE DE CAÇADORES DE SACAVÉM, À QUAL FOI 

ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 88/2021 ----------  

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

------------“SAUDAÇÃO AO CLUBE DE CAÇADORES DE SACAVÉM --------------  
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No próximo dia 1 de março de 2021, o Clube de Caçadores de Sacavém 

completa 100 anos de existência em prol do desporto, ocasião que não 

queremos deixar de assinalar, pela relevância do papel do movimento 

associativo na sociedade e, em particular, no nosso Concelho. ----------------------  

O Clube de Caçadores de Sacavém desenvolve trabalho de âmbito desportivo, 

nomeadamente nas modalidades de Pesca Desportiva e Caça, onde movimenta 

duas dezenas de praticantes, assumindo-se como uma associação relevante 

nestas modalidades, na área da sua freguesia. -------------------------------------------  

Desenvolve igualmente atividade de caráter recreativo para os seus associados 

e população em geral. ----------------------------------------------------------------------------  

Pela dedicação e empenho, pelo papel que desempenha junto da comunidade 

que serve e pela sua longevidade, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 24 

de fevereiro de 2021, saúda e felicita o Clube de Caçadores de Sacavém pela 

comemoração do seu 100º Aniversário. -----------------------------------------------------  

Propõe-se dar conhecimento da presente saudação ao Clube, dirigentes e 

praticantes das modalidades desenvolvidas, bem como à Comunicação Social 

Local. (…)” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, aproveito para 

informar, que foi hoje distribuída, ao final da manhã, a documentação formal e 

técnica, remetida pela Caixa Geral de Depósitos, referente às Propostas 

respeitantes aos pontos dois e três da Ordem do Dia, que é a formalização, por 

parte desta entidade, daquilo que já estava previsto no caderno de encargos e 

das deliberações anteriormente aprovadas. ------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, demos boa nota da 

informação que o senhor Presidente transmitiu, relativamente ao ponto de 

situação da Covid 19, no nosso Concelho, a qual, naturalmente, temos estado a 

acompanhar. No entanto, aproveitávamos para perguntar, se, ultrapassada a 

questão do stock de vacinas, se volta a estar em reapreciação, um posto de 

vacinação na zona oriental. ---------------------------------------------------------------------  

Perguntar, também, ao senhor Presidente, se tem alguma informação, 

relativamente aos apoios que o Município tem vindo a dar à restauração, com o 

serviço de transporte das refeições. Essa informação ainda não nos foi facultada, 



 

                                                                                                                                            
8/73 

 
 
                                                                                                                                      82ª Reunião Ordinária - 2021-02-24 

e, como brevemente, teremos outro assunto para deliberar, portanto, 

gostávamos de ter tempo para poder olhar para esse número. -----------------------  

Relativamente à questão da vacinação dos lares, gostava, também, de perguntar 

ao senhor Presidente, da mesma forma que partilha com as bancadas, os dados 

de quem está portador do vírus, se há dados sobre a monitorização do processo 

de vacinação que nos possa dar, e qual a percentagem que, neste momento, 

registamos, nesta fase de vacinação. --------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, passaria, agora, para outros assuntos, que, para nós, são 

importantes, no âmbito da gestão do Município. Senhor Presidente, não sendo 

meu hábito ter este tipo de intervenções, mas, confesso, que me deixaram, a 

mim, particularmente, incomodada, e à nossa bancada também, gostaria de 

dizer o seguinte: na passada segunda-feira, às vinte e três e vinte e cinco, 

recebemos, na caixa de correio eletrónico do Município, um “e-mail”, dirigido por 

uma trabalhadora do Município, que creio que também será dirigente sindical, 

cujo título é: “É preciso revogar este sistema de avaliação”. Este e-mail tem um 

desabafo pessoal, por estar há onze meses em confinamento, mas depois diz: 

“(…) decidiu o STAL promover este abaixo assinado, por forma a obrigar o 

Governo a revogar este sistema de avaliação e a discutir uma proposta de 

avaliação sem cotas, justa e transparente (…)”, e depois apresenta um “link” de 

uma petição pública. ------------------------------------------------------------------------------  

Ora, senhor Presidente, enquanto Vereadora deste Município, o que eu 

questiono aqui, em reunião de Câmara, é se, efetivamente, já é permitido a 

realização de trabalho sindical, por via dos instrumentos pessoais de cada 

trabalhador, neste caso, o uso da caixa de correio. Por outro lado, também tenho 

sérias dúvidas, se não está aqui em causa, o regime jurídico de proteção de 

dados. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, gostava de tomar conhecimento, se o senhor 

também recebeu este “e-mail”, ou se lhe deram conta da receção do mesmo e 

quais as diligências que, eventualmente, tenham tomado, em função do mesmo. 

Outra questão que também entendemos falar sobre ela, tem a ver com o critério 

com que, hoje em dia, estão a ser feitas as notícias nos canais, também, da 

Câmara e a utilização destes mesmos canais para fazer política. E refiro-me, em 

concreto, ao seguinte: senhor Presidente, na última reunião de Câmara, tivemos 

a oportunidade de aprovar a atribuição de suplemento na prestação de trabalho 

em condições de risco, penosidade e insalubridade. Deliberação esta, que foi 
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tomada, por unanimidade, nesta Câmara, com intervenções de todas as 

bancadas políticas. Eis se não quando, aquilo que vimos no “sítio” da Câmara, é 

a intervenção do senhor Presidente, a parafrasear o senhor Presidente e o 

senhor Vereador Gonçalo Caroço, sem nunca mencionarem, na notícia, qual foi 

o sentido da deliberação, que foi por unanimidade. Ao contrário de outros 

processos, - aliás, dá-me a ideia, que é consoante os assuntos e os interesses 

de quem faz a gestão política do “sítio” da Câmara, porque estamos a falar de 

uma gestão política dos canais da Câmara -, onde é referido qual o sentido de 

voto de cada bancada política. Ou seja, sempre que há uma votação contrária 

àquilo que é a Proposta, vem mencionado nos canais da Câmara. No entanto, 

não vimos igual procedimento, neste caso em concreto que tive a oportunidade 

de referir. Por isso, gostava, de facto, de pedir ao senhor Presidente e ao senhor 

Vereador Gonçalo Caroço, que tecessem algumas considerações sobre isto. ---  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, a questão que 

trago aqui, reporta-se a uma Recomendação apresentada pelo Bloco de 

Esquerda na Assembleia Municipal, que foi aprovada e enviada a uma série de 

entidades, e que decorre de uma reportagem do jornal “O Público”, fazendo 

alusão a uma escola do Concelho, que, além de não fornecer refeições gratuitas 

a todos os alunos, também não tem acesso a computador e, por isso, ao ensino 

à distância. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Acontece que, pese embora tenha sido aprovada e o Partido Socialista 

reconhecer algum interesse no conjunto de ideias da mesma,  há um parágrafo 

que nos parece ter sido bastante abusivo, uma vez que faz alusão a uma escola 

do Concelho, quando a Câmara Municipal estava na posse de uma informação 

veiculada pelo diretor da escola, de que nesta escola não acontece este tipo de 

situações, quer relativamente às refeições, quer em relação aos equipamentos 

informáticos, porque quando há uma falta, os alunos, segundo a informação que 

recebemos, estão a ir à escola para poderem usufruir dos equipamentos e, 

portanto, não haver aqui qualquer outro objetivo, se não a inclusão destes 

alunos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, o que queremos deixar registado, é que lamentamos que a Câmara 

Municipal, em sede de Assembleia Municipal, não tenha manifestado que estava 

na posse dessa informação e manifestado, também, a retirada desse parágrafo. 

Acreditamos que em alguns sítios do país isso possa ocorrer. Mas daquilo que 
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conhecemos das escolas do Concelho de Loures, não temos conhecimento que 

isto aconteça e, de acordo com a informação que recebemos do Agrupamento 

de Escolas Eduardo Gageiro, isto não acontece nesta escola. -----------------------  

Era esta a chamada de atenção que eu gostava de deixar aqui. ---------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, queria colocar três 

questões. A primeira, relativamente ao Covid 19, gostava que o senhor, se 

possível, pudesse partilhar connosco, qual a percentagem de cidadãos do 

Município de Loures que já foram vacinados. ----------------------------------------------  

A segunda, prende-se com uma notícia divulgada a semana passada na 

comunicação social, que, de alguma forma, vem ao encontro de alguns alertas 

que o Partido Social Democrata tem vindo a fazer nesta Câmara, 

nomeadamente, em relação à situação que estamos a viver e às consequências 

que daí resultam, que seria prudente avaliar o foco das Grandes Opções do 

Plano da Câmara. A notícia intitulada “refeição escolar da criança dá para toda 

a família, relata educadora em Camarate”, prende-se com depoimentos de uma 

educadora do Agrupamento de Escolas de Camarate D. Nuno Álvares Pereira e 

do coordenador da Organização não Governamental “Ajuda em Ação”, 

depoimentos que nos deixam um pouco tristes, que são, de facto, consequências 

que eram previsíveis, atendendo à situação pandémica e à paragem da 

economia do país, mas que não nos podem deixar indiferentes. ---------------------  

E referia, apenas, alguns desses depoimentos que vêm nessa notícia: “Vivem-

se momentos de tensão e angústia em Camarate, onde população vulnerável e 

em risco de pobreza, começou a reviver os duros meses que enfrentaram em 

dois mil e vinte”; “A situação já era grave no primeiro confinamento, mas neste 

estamos bem pior”; “As situações são mais complicadas e o número de famílias 

também aumentou e temos agora muito mais famílias do que as que tivemos no 

primeiro confinamento, a precisar de ajuda”; “Muitas vezes é assim, porque 

levam sopa, fruta, pão e a quantidade, como é generosa, é repartida pela 

família”; “Às vezes vamos sabendo das dificuldades através de outros pais, que 

nos vão alertando, também através das assistentes operacionais que estão a dar 

as refeições à porta das escolas e se apercebem e dos próprios professores 

porque no final da aula “on line” pedem para falar para pedirem ajuda”. É referido, 

ainda, haver registo de cento e sessenta e oito crianças indocumentadas e 

devido a essa impossibilidade, não terem qualquer tipo de escalão atribuído, nem 
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os seus agregados poderem beneficiar da prestação social de abono ao 

rendimento social de inserção, por não terem cartão de residente ou de 

nacionalidade portuguesa atribuída, e, portanto, esta é uma questão que 

queríamos registar, mais uma vez, nesta Reunião de Câmara, e apelamos para 

que, quando se perspetivam investimentos para o Município, se tenha em linha 

de conta, a situação que estamos a viver e as necessidades de carência social. 

Sabemos que há aqui muita responsabilidade da Administração Pública Central, 

no entanto, naturalmente, não podemos, apenas, dizer, que o Município está 

próximo das pessoas quando as coisas boas. Tem que estar, também, para as 

menos boas e disponibilizar-se para as ajudar. --------------------------------------------  

Senhor Presidente, confrontados com esta notícia, não podíamos deixar de 

fazer, aqui, hoje, este reparo. -------------------------------------------------------------------   

Mais, Senhor Presidente, Camarate, vai ter um campo de chinquilho. Mas tem 

famílias que não têm comer para dar aos filhos, ou seja, Camarate já tem 

crianças que não têm que comer.  ------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, dizer que me congratulo, pelo facto de o Município de Loures 

ter participado num estudo promovido pelo Conselho da Europa, que visou 

explorar o potencial de uma abordagem intercultural para a integração de 

populações culturalmente diversas em Loures. Este estudo, que envolveu cem 

cidades europeias e algumas portuguesas, parece-nos relevante, 

nomeadamente porque estão identificados munícipes em Loures, oriundos de 

cento e vinte nacionalidades diferentes. E é neste sentido, que o Partido Social 

Democrata, achando o estudo relevante, volto a referir, e congratulando-se com 

o facto de o Município de Loures ter participado neste estudo, tendo ficado 

classificado, em alguns dos índices em análise, com uma pontuação digna de 

registo, ao contrário de muitos outros, em que a baixa pontuação que obteve, 

também é digna de registo. Mas, acima de tudo, o que nos parece relevante 

neste estudo, são as recomendações de boas práticas que dele constam, 

recomendações essas, que foram invocadas por outras cidades que 

participaram no estudo. E a pergunta que gostaríamos de colocar, é se, de facto, 

dos resultados que foram inventariados com a realização deste estudo, já há 

reflexos no Concelho de Loures ou algum plano estratégico, no sentido de ir ao 

encontro da aplicação em Loures, das boas práticas que estão recomendadas 

no estudo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Finalmente, mas ainda relacionado com este estudo, e porque inferimos que a 

participação neste estudo, resultou da resposta a um inquérito por parte do 

Município, registamos com agrado, que o Município, segundo consta do relatório, 

tenha referido que, “(…) todos os lourenses independentemente da 

nacionalidade, etnia ou cultura, são convidados a apresentar propostas e 

sugestões para o Orçamento Municipal anual, de atividades/projetos (…)”. ------  

A ser a nossa interpretação correta, que o Município deu esta resposta ao 

inquérito, que o levou à participação no estudo, o que gostaríamos de saber, é 

se, de facto, o Orçamento Participativo já está implementado no concelho de 

Loures, sem que o Partido Social Democrata tenha dado por isso. ------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora Sónia Paixão, em 

relação ao posto de vacinação na zona oriental, dizer que continuamos a 

trabalhar com o ACES- Agrupamentos de Centros de Saúde nesse sentido e a 

desenvolver trabalhos técnicos da nossa parte que permitiram abri-lo logo que 

isso seja determinado. Portanto, espero que isso venha a acontecer 

rapidamente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos apoios à restauração/transporte de refeições, eles significaram cerca 

de seiscentas refeições nas últimas duas semanas, num valor que ainda é 

bastante significativo. -----------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da vacinação nos lares, dizer que temos quase todos os lares 

com a vacinação completa, à exceção de cinco ou seis, por estarem com surtos 

e, assim, não ser possível a vacinação. No entanto, em alguns, em que as 

condições permitem a separação dos utentes, o Delegado de Saúde entendeu 

que era possível administrar as vacinas aos utentes que não estão positivos. 

Portanto, esse trabalho está, praticamente, concluído, e só não está, porque há 

esta questão de não se administrar vacinas, onde estejam surtos em progresso. 

Mas, logo que os surtos terminem, os utentes desses lares serão vacinados. ---  

Depois, em relação aos bombeiros, dizer que já tomaram a primeira toma, 

duzentos bombeiros do concelho, da chamada primeira fase dos bombeiros, se 

me permitem simplificar assim -  aliás, já não falta muito para tomarem a segunda 

dose -, que são aqueles que estão alocados ao transporte de doentes ou os que 

estão em risco de contacto com doentes Covid 19. --------------------------------------  
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Quanto à percentagem, não tenho nenhuma percentagem, porque há várias 

categorias e está em evolução permanente, mas numa próxima reunião 

fornecerei esse dado. -----------------------------------------------------------------------------  

Ainda relacionado com a Covid 19, dizer que enviei hoje à senhora Vereadora 

Sónia Paixão e ao senhor Vereador Nuno Botelho, uma nova Proposta, que 

procura incorporar o resultado da reunião que fizemos, a propósito de mais uma 

medida de apoio à economia local e que também incorpora contributos das 

Associações Empresariais, com quem tive oportunidade de reunir a semana 

passada. Naturalmente, não é para esta reunião, é para a próxima, e, até lá, os 

senhores têm tempo para a analisar. ---------------------------------------------------------  

Quanto à questão do “e-mail” para todos os trabalhadores do Município, é uma 

prática que não pode acontecer e que, aliás, está vedada. Há, até, mecanismos 

informáticos, que contribuem para que isso não aconteça, a partir de um 

trabalhador, individualmente. Já para as estruturas sindicais, ela está autorizada. 

As estruturas sindicais presentes no Município, como o STAL e o SINTAP, têm 

a possibilidade de enviar comunicação a todos os trabalhadores, porque isso faz 

parte das suas funções e parece-nos que é adequado. Já para os trabalhadores, 

individualmente, não é. Portanto, essa questão está a ser analisada 

internamente. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao estudo do Conselho da Europa, senhor Vereador João Calado, 

terei que lhe responder depois. Mas há uma coisa que lhe posso responder já, é 

que não está em aplicação o Orçamento Participativo, se não, o senhor já 

saberia. Mas logo que tenha essa informação, disponibilizá-la-ei aos senhores 

Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, gostaria de 

começar por saudar a CREVIDE –  Creche Popular de Moscavide, Associação 

sem Fins Lucrativos, IPSS, que assina hoje o contrato com a Segurança Social, 

relacionado com o PARES 2.0 - Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais - 2.ª Geração. É mais uma situação que avança, por isso, 

quero deixar uma forte saudação a esta IPSS, com a resposta de creche que 

vamos conseguir aumentar no nosso concelho, através deste projeto. -------------  

Depois, quanto à questão colocada pelo senhor Vereador António Marcelino, 

relativamente à Recomendação apresentada na Assembleia Municipal, queria 

deixar duas notas. A primeira, é que a Câmara nada disse, porque já não tinha 
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tempo de o fazer naquela Assembleia. O senhor Vereador está atento, mas 

esqueceu-se desse pequeno pormenor. E é evidente, que, se a Câmara tivesse 

tido tempo, teria respondido. Mas o que aconteceu, é que, de facto, a Câmara já 

não teve tempo para responder nessa Reunião da Assembleia Municipal. Foi por 

isso que não foi possível dar qualquer informação adicional, à questão que 

estava a ser colocada. ----------------------------------------------------------------------------  

Quero, ainda, salientar, aqui, que o problema da Escola Bartolomeu Dias está 

resolvido. E não porque o sistema esteja a funcionar como deve de ser - aliás, é 

o mesmo problema que o senhor Vereador João Calado colocou, relativamente 

aos alunos da Escola D. Nuno Álvares Pereira -, é que a Segurança Social, 

seguindo a mesma diretriz do Ministério da Educação e da DGESTE – Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares, não permite que os alunos possam 

aceder ao abono de família, a outros abonos sociais e, também, às refeições 

gratuitas. Não permitem! Mas nós, aqui, na Câmara, já decidimos, há muito 

tempo atrás, que, nestes casos, onde, claramente, existe uma situação de 

carência económica e/ou problemas com a legalização, as crianças têm direito 

às refeições escolares de forma gratuita. Depois, quando regularizarem a 

situação, atualizaremos essa questão. Mas a prioridade é fazer com que as 

refeições cheguem. E essa decisão nós já a tomamos aqui na Câmara. ----------  

Agora, o problema na Escola Bartolomeu Dias, só acontece, porque o 

Agrupamento, e bem, utiliza verbas do Agrupamento, para assegurar essas 

refeições às crianças. Mas o problema não está resolvido. O problema persiste. 

Quanto à questão dos computadores, não há computadores suficientes para o 

escalão “A”. Pelo menos, não havia, à data da entrevista. Depois chegaram mais 

computadores e as alterações necessárias. ------------------------------------------------  

Existem aqui duas dimensões. A dimensão do Agrupamento, que tudo faz para 

resolver o problema com que a escola pública se depara, e depois um problema 

burocrático que a DGESTE e a Segurança Social não resolvem, mas que têm 

que resolver, que é possibilitar a estas crianças, enquanto não têm a sua 

situação resolvida, que possam aceder aos apoios sociais na mesma, que, nesta 

altura, tem efeitos devastadores. É por isso que nós já decidimos, que tanto nos 

Agrupamentos de Escolas, como no apoio alimentar, não interessa se as 

pessoas têm ou não a sua situação regularizada. Isso não interessa. O que 

interessa, é que, se está identificada uma situação de carência alimentar, tem 

que haver uma resposta imediata para essa família. ------------------------------------  
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Portanto, pegando aqui nas questões colocadas pelo senhor Vereador João 

Calado, eu queria, primeiro que tudo, fazer um apelo a todos. É que se 

conhecerem situações socias complexas, que deem a conhecer o número do 

apoio social da Câmara, porque é a partir daí que conseguimos chegar às 

pessoas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

É evidente que não conseguimos chegar a toda a gente. Mas estamos a 

esforçarmo-nos para que isso aconteça. Seja através das IPSS e dos 

conhecimentos que têm, sejam meios das Juntas de Freguesia, sejam meios das 

nossas equipas multidisciplinares e dos Agrupamentos de Escolas, sejam os 

meios dos nossos técnicos de apoio social, sejam os meios dos nossos técnicos 

de acompanhamentos dos nossos arrendatários. Todos esses meios, estão, 

neste momento, em campo, para que as situações que estão identificadas, 

possam ser, devidamente, apoiadas.  --------------------------------------------------------  

Mas também quero dizer que, neste momento, a situação está a piorar, porque 

estamos numa altura, em que, cada vez mais, estão a chegar mais 

necessidades. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão concreta de Camarate, quero dizer que, neste momento, estão 

a ser apoiadas, com resposta social à ajuda alimentar, mil e quinhentas pessoas. 

É este o número, que é enorme, só na Freguesia de Camarate. A Rede está a 

dar resposta, através das Associações locais, como sabemos, neste caso, a 

Associação Nossa Senhora dos Anjos, a Associação Vida Cristã Filadélfia, o 

Centro Social e Paroquial Nuno Álvares Pereira de São Tiago Camarate e a 

nossa loja social municipal, que tem cada vez mais pedidos e que tem cada vez 

mais respostas para dar no terreno. ----------------------------------------------------------  

Portanto, o apelo que faço e a informação que faço chegar a todos os que estão 

a atuar no terreno, é para que as pessoas possam integrar a rede, através de 

contacto telefónico ou e-mail. Informo, também, que, ao longo destes meses, o 

agrupamento de Escolas D. Nuno Álvares Pereira, através das assistentes 

sociais que estão nas equipas multidisciplinares, seja trabalhador da Câmara ou 

do Ministério, têm reencaminhado as situações para a nossa técnica do 

atendimento integrado e tem sido dada a resposta. Por parte da Câmara, 

evidentemente, com a rede que está criada no terreno, em termos de resposta 

alimentar e com uma forte articulação com a Segurança Social. ---------------------  

Agora, o problema que temos aqui, é que essas famílias que estão identificadas, 

a maior parte delas, não tem documentação, e, por isso, a Segurança Social vai 
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continuar a não dar o apoio que tem que dar. Portanto, este é o problema que 

tem que ser resolvido. Aliás, eu já alertei a Segurança Social para esta questão. 

Ainda não obtive resposta, mas já a alertei. Assim como também já a alertei, 

para o facto de o programa do Governo de apoio alimentar, estar esgotadíssimo. 

E toda a gente sabe disso. Inclusive, a própria Segurança Social.  ------------------  

Aliás, o POPMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas, que é quem deveria de dar a resposta no terreno, é a Câmara que 

está a fazê-lo. Ou seja, o que devia de ser uma resposta complementar, está a 

ser a resposta principal, porque o número de agregados cada vez é maior e o 

apoio do POPMC não cresce há meses. Portanto, acaba por haver, aqui, não 

uma complementaridade, mas uma questão, absolutamente, fundamental. A 

resposta da Câmara, neste momento, é, absolutamente, fundamental. ------------  

A informação que me é dada, é que, durante o próximo mês, o programa de 

apoio POPMC será alargado. Portanto, esperamos que isso aconteça, porque é, 

absolutamente, essencial, para que todos possam ajudar, estar no terreno e 

fazer com que cheguemos àqueles que necessitam deste apoio. --------------------  

Portanto, o apelo que faço, é que todas essas pessoas sejam integradas nesta 

rede, isso é fundamental, para que a ajuda chegue a toda a gente que dela 

necessita. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora Sónia Paixão, há pouco 

não lhe respondi à questão da notícia relativa à aprovação da atribuição de 

suplemento na prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e 

insalubridade.  De facto, essa notícia tinha essa falha, mas já foi corrigida. 

Quanto ao resto, penso que é normal haver declarações do Presidente da 

Câmara e do Vereador do Pelouro, em relação a um tema tão importante e desta 

relevância. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas, de facto, não constava a aprovação por unanimidade, situação que, 

entretanto, já foi corrigida. -----------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, dizer-lhe que 

agradeço a correção da notícia e que espero que este tipo de situação em 

relação a estes procedimentos, não tenha que voltar a falar sobre ele e que 

possa ser, devidamente, ultrapassado. ------------------------------------------------------  
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Quanto à questão do “e-mail” e para que fique claro, eu fiz o reparo em nome da 

bancada do Partido Socialista, exatamente, porque ele foi enviado da caixa de 

correio pessoal da trabalhadora e não da estrutura sindical, que, como é obvio e 

evidente, de há muito tempo a esta parte, lhes é permitida a utilização do “e-

mail”, e bem, para exercer a sua atividade sindical. Mas não é nada disso que 

está em causa. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, eu não entendi mal as 

suas palavras, eu é que acrescentei que é por essa via que essa comunicação 

deve ser feita. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: E bem, senhor Presidente. -----------------  

Outro assunto que eu queria falar, novamente, sobre ele, e digo novamente, 

porque falei dele, creio que, numa das ultimas reuniões presenciais, tem a ver 

com a nossa apólice de seguros, nomeadamente, no que diz respeito à 

inexistência de um local, em que os trabalhadores, em situação de acidente de 

trabalho, se devam dirigir, no Concelho de Loures. --------------------------------------  

Verificámos que ainda não houve qualquer desenvolvimento até à presente data 

e, por isso, gostávamos de relembrar o senhor Presidente e os demais 

Vereadores - e todos nós fizemos a aprovação de um determinado caderno de 

encargos em reunião de Câmara -, que um dos critérios de seleção das 

entidades que estavam a concurso, foi, exatamente, a disponibilização da 

capacidade de resposta no nosso Concelho. Aliás, o caderno de encargos, 

referia, exatamente, um local na cidade de Loures e outro na zona oriental do 

Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, não se verificando o cumprimento deste critério, atualmente, em vigor, as 

questões que queria colocar, são as seguintes: se consideram que estamos 

perante uma situação de incumprimento contratual? Se esta situação está a ser, 

eventualmente, resolvida? Porque, como é do conhecimento de todos, existem 

Unidades de Saúde que cumprem este requisito e que têm capacidade para 

responder àquilo que, numa situação de acidente de trabalho, é necessário. 

Outra pergunta, é se estamos a lançar mão daquilo que está previsto no âmbito 

do contrato, que são as penalidades contratuais? Ainda outra questão, que, aliás, 

me desperta alguma curiosidade, é perguntar ao senhor Presidente, se quem faz 

a gestão da nossa carteira de seguros, neste caso, a mediadora “Ponto Seguro 



 

                                                                                                                                            
18/73 

 
 
                                                                                                                                      82ª Reunião Ordinária - 2021-02-24 

- Mediação de Seguros, S.A.”, já teceu alguma consideração sobre esta matéria 

ou se já fez alguma análise sobre a mesma? ----------------------------------------------  

Senhor Presidente, eram estas as questões que deixava. -----------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, queria tecer alguns 

comentários e questionar a Câmara Municipal, no que diz respeito à recolha 

seletiva de resíduos no Concelho de Loures. Em relação aos comentários, dizer 

que, tendo sido lançados, por parte da Valorsul, os últimos indicadores referentes 

ao ano dois mil e vinte, indicadores esses, que vêm dar nota, uma vez mais, que, 

no período dos últimos quatro anos, no que diz respeito à recolha seletiva, 

quilogramas, por habitante, por ano, dos dezoito municípios, o Município de 

Loures é o que está no fundo da tabela.  ----------------------------------------------------  

Portanto, estamos muito longe da média. Posso dizer que, no ano de dois mil e 

vinte, o resultado médio, foi de quarenta e nove quilos, por habitante, por ano, e 

que nós ficámos muito aquém. Ficamos com vinte e oito quilos, por habitante, 

por ano. Portanto, ficamos com menos vinte e um pontos abaixo da média.------  

Acho que devíamos de refletir relativamente a este tipo de recolha, porque este 

tipo de recolha, é aquele que nos acarreta os custos mais reduzidos, também 

para os SIMAR, no que diz respeito à sua posição e ao seu tratamento e, 

também, a nível ambiental, é aquele que nos dá maior garantia da reutilização e 

da nossa capacidade de eliminarmos aqui a pegada ecológica. ----------------------  

Dar aqui dois indicadores que me parecem fundamentais, que é o facto de, de 

dois mil e dezasseis, a dois mil e vinte, a média de subida neste tipo de recolha, 

foi de dezoito quilos, por habitante. Uma média de subida, em que o Município 

se cifrou, também, neste período, bem abaixo dessa média, onde subiu de vinte 

e três, em dois mil e dezasseis, para vinte e oito quilos, por habitante, em dois 

mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------------------------  

É uma subida bastante baixa, o que nos deve levar a pensar, também, quais é 

que serão as estratégias, para conseguirmos, de forma eficiente e capaz, 

reduzirmos esta tendência, que é uma tendência consolidada, e estamos a falar, 

aqui, num patamar de cinco anos, onde o Município de Loures foi, de facto, o 

Município deste subsistema, de dezoito Municípios, aquele que menos cresceu 

neste tipo de recolha e aquele que apresenta, ainda, os índices mais deficientes, 

no que diz respeito a esta matéria. ------------------------------------------------------------  



 

                                                                                                                                            
19/73 

 
 
                                                                                                                                      82ª Reunião Ordinária - 2021-02-24 

Posso dizer também, que, mesmo num ano de pandemia, a maioria dos 

Municípios, conseguiu subir, relativamente ao ano de dois mil e dezanove. Mas 

essa maioria de Municípios, aos quais nós não nos incluímos, porque descemos, 

apesar de ser uma descida pouco relevante, porque descemos um quilo, mas 

como já estamos num patamar tão baixo, julgo que seria importante que 

conseguíssemos, efetivamente, subir estes indicadores, de forma sustentada e 

muito mais conseguida, do que aquilo que tem vindo a ser feito, nos últimos anos. 

Quanto às questões que queria colocar, primeiro, perguntar ao senhor Vice-

Presidente, se existe alguma estratégia definida, para trabalharmos neste 

objetivo, que julgo dever ser transversal, quer a partidos, quer a qualquer uma 

das administrações que esteja a gerir o Município ou os SIMAR,  e, se sim, se 

ela pode ser partilhada connosco, para inverter esta tendência, que 

consideramos que se está a intensificar, porque, estamos cada vez mais abaixo 

da média dos Municípios, para não falar das metas que são propostas para todos 

os anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A outra questão que queria colocar, tem a ver com o que tem acontecido no 

serviço de recolha de resíduos. É que os resíduos indiferenciados, pelo menos 

no que diz respeito à recolha porta a porta, tem vindo a ser, cada vez mais, mais 

deficiente. Aliás, já há algumas reuniões atrás, eu tinha perguntado se tinham 

havido algumas alterações, relativamente à periodicidade dessa recolha, 

considerando, até, que a recolha porta a porta, é aquela que pode, de forma mais 

eficiente e eficaz, trazer, também, bons resultados, no que diz respeito, não só 

aos resíduos indiferenciados, mas, também, à recolha seletiva. E essa recolha 

tem sido muito deficiente.  -----------------------------------------------------------------------  

Portanto, saber se, efetivamente, considerando esta situação de pandemia, a 

periodicidade da recolha foi alterada, de forma formal, por exemplo, eliminando 

alguns dias de recolha. Poderia ter sido feito, mas, oficialmente, não temos essa 

informação. Aliás, a última informação que o senhor Vice-Presidente deu, foi que 

não teria havido indicações para haver uma diminuição da recolha. Portanto, 

gostaria de saber, se mantém essas mesmas instruções, e não só em relação à 

recolha de indiferenciados, mas, também, em relação à recolha seletiva, e saber, 

também, se tem havido grandes atrasos ou faltas de recolha, no que diz respeito, 

também, ao serviço porta a porta. E pergunto isto, porque, ainda ontem, houve 

uma zona, cuja recolha dos reciclados estava marcada, e essa recolha também 

não foi feita.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Sabendo que os serviços podem não estar na sua capacidade máxima, e que 

pode haver, aqui, algumas alterações, gostaria de saber, também, que 

mecanismos é que os SIMAR estão a utilizar, para, efetivamente, conseguirmos 

ganhar esta causa, subirmos nos indicadores da Valorsul e que mecanismos é 

que estão a ser utilizados para essa melhoria. --------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Agradeço a informação do senhor 

Vereador Gonçalo Caroço, que, obviamente, e corroborando, um pouco, daquilo 

que o senhor Vereador João Calado refere, parece que é reconhecido, e só me 

quero cingir, obviamente, aqui ao Concelho de Loures, o papel relevante que os 

Agrupamentos, e as escolas em particular, têm vindo a desempenhar em toda a 

sua extensão ao nível do apoio às famílias. ------------------------------------------------  

Queremos valorizar o papel das equipas multidisciplinares, nomeadamente, no 

que se reporta aos técnicos da ação social, que trabalham no terreno e que estão 

afetos aos Agrupamentos e que, periodicamente, reúnem com a Câmara 

Municipal, no sentido de lhes dar conta daquilo que é feito em cada uma das 

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

Obviamente que estamos preocupados, e isso foi notório, no apoio que demos 

quanto à pertinência e necessidade de regularização das famílias que não estão, 

devidamente, documentadas, para que usufruam do mesmo apoio, aliás, a 

exemplo daquilo que já acontece com os refugiados, e parece-nos, de todo, 

importante, que seja, também, equacionado. ----------------------------------------------  

Agora, não consigo perceber, senhor Vereador Gonçalo Caroço, quando, em 

relação à Recomendação apresentada na Assembleia Municipal, o senhor ter 

dito que não tinha havido tempo. Mas senhor Vereador, o senhor recebeu a 

informação, às onze horas desse mesmo dia. Portanto, certamente, se essa 

informação tivesse chegado ao proponente da referida Recomendação, como, 

aliás, já aconteceu em outras situações, eventualmente, o próprio proponente, 

teria retirado o parágrafo que, no nosso entendimento, amplia aquilo que a 

comunicação social, erradamente, referenciou e cria um estigma a uma escola. 

E parece-nos que, de facto, o senhor Vereador tinha tido tempo, para fazer 

chegar essa informação ao Bloco de Esquerda, no sentido de que fosse retirado 

o parágrafo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos equipamentos informáticos, aquilo que, efetivamente, temos 

conhecimento, é que eles estão a chegar paulatinamente, em vez da rapidez que 
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gostaríamos e aquilo que se passa na Escola Bartolomeu Dias, é aquilo que se 

tem passado, um pouco, por todo o Concelho. Isto é, os alunos que não têm 

condições em casa, por diversas razões, seja por falta de apoio parental, ou por 

outra razão qualquer, existem escolas de acolhimento em todos os Concelhos, 

para acolher os filhos dos trabalhadores e daqueles que não têm as melhores 

condições de aprendizagem em suas casas. Por conseguinte, julgo que o 

acompanhamento, por parte das escolas, se estende a todo o Concelho e estão 

a dar uma resposta muito positiva. ------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vereador Gonçalo Caroço, houve muito tempo para fazer 

chegar a informação, quer ao Bloco de Esquerda, quer aos outros partidos, 

porque, quer a notícia, quer a Recomendação, não correspondiam à realidade.  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador António Marcelino, 

em primeiro lugar, dizer que o senhor está muito bem informado, uma vez que 

até sabe as horas em que eu recebo os “e-mails” de outras entidades, o que é, 

sem dúvida, uma informação muito relevante e quero deixar isso aqui 

sublinhado. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, dizer, ainda, ao senhor Vereador, que o proponente, é o Bloco de 

Esquerda e, como tal, é livre de apresentar as Moções que entender e manter 

aquilo que entender, mesmo depois de ter sido, devidamente, avisado, que havia 

coisas que não faziam sentido. -----------------------------------------------------------------  

E senhor Vereador, quem é que disse que não lhes passamos a informação? 

Senhor Vereador, dar a entender que a Câmara manda no Bloco de Esquerda, 

eu acho que isso é um bocadinho demais. Talvez com outros isso possa 

acontecer. Mas connosco isso não acontece. ----------------------------------------------  

Depois, dizer, ainda, ao senhor Vereador, que o senhor vem para aqui com uma 

intervenção, dando a entender que as equipas multidisciplinares, são equipas 

que vêm informar a Câmara daquilo que andam a fazer. Mas senhor Vereador, 

tenho a dizer-lhe, que, das equipas multidisciplinares do nosso Concelho, trinta 

técnicos, são trabalhadores da Câmara Municipal. E se a Câmara Municipal não 

tivesse colocado esses trinta técnicos nos Agrupamentos, não havia equipas 

multidisciplinares a funcionar. É isto que eu quero dizer ao senhor Vereador e 

que o senhor não disse. --------------------------------------------------------------------------  
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O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, queria dar resposta às questões 

colocadas pelo senhor Vereador Nuno Dias. A primeira, para reforçar, porque, 

pelos vistos, não terei entendido, suficientemente, as abordagens, quer aqui, 

quer na Assembleia Municipal. E reportando-me aqui, relativamente às 

perturbações na recolha, nomeadamente, que aconteceram ontem, e sem 

conhecer os locais, porque o senhor Vereador não os identificou - mas fica aqui 

este anátoma, que é: tudo está mal, nada funciona, e se o objetivo é esse, de 

facto, consegui-o mais uma vez -, aqui a questão, é que era importante, de facto, 

sabermos quais são os locais, para podermos atuar. Porque se estamos, de 

facto, verdadeiramente e genuinamente interessados em resolver problemas, 

era importante localizar as situações, para que se possa, primeiro, averiguar as 

razões que conduziram a eventuais ineficácias e problemas no funcionamento 

do sistema. E depois, a partir daí, conseguirmos encontrar as medidas 

necessárias para corrigirmos o que funcione menos bem. Porque, de facto, 

reconhecemos que há problemas, mas também não temos a ideia de que tudo 

funciona mal, ou que nada funciona neste concelho. ------------------------------------  

Dizer, ainda, e voltando à questão do esclarecimento que eu queria fazer, como 

os senhores Vereadores bem sabem, porque já não é a primeira vez que eu 

informo a Câmara e a Assembleia Municipal, nós estamos a funcionar, desde 

que foi decretado este segundo confinamento, com cinquenta por cento do 

efetivo dos trabalhadores, na área dos resíduos sólidos urbanos. E fizemo-lo, à 

semelhança do que aconteceu da primeira vez, para salvaguardar a saúde dos 

nossos trabalhadores, mantendo sempre metade do efetivo fora da operação, 

por forma a conseguirmos, em qualquer circunstância, darmos resposta às 

necessidades da população de dois Concelhos - Loures e Odivelas -, que são 

as áreas territoriais servidas pelos SIMAR, quem trabalha com cinquenta por 

cento do efetivo, tem, necessariamente, que ter perturbações na operação. -----  

Também já tive a ocasião de dizer à Câmara, que, de facto, nós reduzimos as 

cadências de passagens em vários circuitos. Os circuitos que eram diários, 

passaram a ser trissemanais. Os que eram trissemanais, passaram a ser 

bissemanais. E onde eram bissemanais, passaram a ser efetuados uma vez por 

semana. É a consequência lógica de quem, em vez de ter cem trabalhadores, 

tem cinquenta. E é nesta circunstância que temos vindo a operar desde que a 

pandemia começou. E assim continuaremos, na perspetiva de defender um 
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serviço público que, é, aliás, essencial, à população dos Concelhos de Loures e 

Odivelas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

É esta a razão, porque, por vezes, acontecem perturbações. -------------------------  

Também gostava de deixar muito claro, que a redução da frequência, não 

corresponde à ausência de recolha. Que é uma coisa que, por vezes, se tenta 

criar uma certa confusão. É que nós recolhemos com menor frequência, mas a 

informação que tenho, da parte dos serviços, é que a recolha está a ser efetuada. 

Mas se isso não acontecer, agradeço que me referenciem as situações. ----------  

Como já tive a ocasião de o referir em anteriores reuniões, tivemos a 

necessidade de juntar fluxos, nomeadamente, o fluxo dos bio resíduos aos 

indiferenciados e, nalguns casos, quando a situação o justifica, temos também 

utilizado o mecanismo em relação à seletiva a juntar no fluxo dos indiferenciados. 

Só assim se consegue operar e desenvolver a ação da recolha de resíduos à 

escala dos dois concelhos, com metade das pessoas. Eu creio que isto é 

compreensível, lógico e evidente. -------------------------------------------------------------  

Depois, o senhor Vereador Nuno Dias, trouce-nos aqui, e já não é a primeira vez 

que o faz, números do “ranking” da Valorsul e aquilo que é a posição ocupada 

pelo Município de Loures. Pois, senhor Vereador, de facto, temos um longo 

caminho para continuarmos a percorrer. Temos vindo a trilhar um caminho que 

vai no sentido de reforçar meios e de criarmos condições para operarmos de 

forma diferente daquela que vinha acontecendo, por insuficiência de meios, em 

particular viaturas, mas também de recursos humanos. Mas sobre isso já falarei. 

Mas o que eu queria deixar muito claro, é que o ano passado, foi um ano, 

completamente, atípico, do ponto de vista da recolha de resíduos. E se o senhor 

Vereador teve o cuidado de ver essa estatística, também, com certeza, terá tido 

o cuidado de verificar, quais são os números, por exemplo, do Município de 

Lisboa, e reconhecer que este Município, o ano passado, teve uma queda para 

menos de metade, daquilo que havia recolhido no ano anterior. Consequência 

lógica da redução da atividade económica, em particular, do setor do turismo, 

que, naturalmente, cria uma perturbação maior. É, aliás, por isso, que a Valorsul 

também se nos dirigiu, sugerindo a possibilidade de dar uma ajuda na recolha 

de resíduos, nomeadamente, no fluxo da seletiva, o que, prontamente, 

aceitamos. Mas desta situação já falarei mais adiante. ---------------------------------  

Volto a sublinhar, que temos um percurso para fazer. Temos vivido desde o ano 

passado até agora, períodos de confinamento superiores a dois meses e, por 
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mais esforço que façamos, relativamente à recolha da seletiva, não 

conseguiremos ter números iguais aos que existiam antes da pandemia. E eu 

acho que isto é óbvio e compreensível. Aliás, relativamente a este ano, 

continuará a haver, seguramente, dificuldades, em relação ao crescimento dos 

números, no que tem que ver com a recolha seletiva. Mas isso não ilude a 

necessidade de tomarmos outro tipo de medidas.  ---------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Dias, o senhor Vereador perguntou que estratégia é que 

está definida por este Município. Senhor Vereador, a estratégia que está 

definida, é uma estratégia de investimento. Porque, como eu disse, já por mais 

que uma vez, sem haver investimento, não é possível, obviamente, fazer-se face 

ao problema que temos em mãos. E o investimento é necessário, por exemplo, 

para podermos contratar mais pessoas. E temo-lo vindo a fazer. Ainda este ano 

entraram mais doze trabalhadores para a área de resíduos sólidos urbanos. 

Também para adquirir mais viaturas. Porque, apesar de terem entrado ao 

serviço, entre o final do ano passado e este ano, mais três viaturas, temos, hoje, 

aqui, nesta reunião, uma Proposta que visa a adjudicação de mais cinco viaturas. 

É necessário, também, aumentar e reforçar a contentorização. Tínhamos 

previsto, nos Documentos Previsionais dos SIMAR, que os senhores 

chumbaram, volto a repetir, que os senhores chumbaram, aqui, na Câmara, uma 

verba de quatrocentos e cinquenta mil euros, para reforço de contentores. É 

porque as pessoas necessitam de ter contentores para depositarem o fluxo da 

seletiva, senhores Vereadores. ----------------------------------------------------------------  

Precisamos, igualmente, de ter um trabalho de sensibilização ambiental, que, 

aliás, temos vindo a fazer junto das escolas, mas que precisamos de o reforçar. 

Esse trabalho precisa de ser completado por outro tipo de medidas, 

nomeadamente, por campanhas com abrangência nacional, no sentido de 

incentivar as boas práticas, “coisa” que não existe. A última “coisa” que me 

lembro de ter visto na televisão relativamente a esta matéria, foi feita pela 

VALORSUL e de forma bastante escassa, para aquilo que nós precisamos. -----  

Dizer, também, ao senhor Vereador, que nós temos vindo a investir no domínio 

dos bio resíduos. Aliás, ainda esta semana, recebemos a notícia, da aprovação 

de uma candidatura que os SIMAR fizeram e que vai permitir a aquisição de duas 

novas viaturas, para trabalharmos, também, o fluxo dos bio resíduos, em termos 

da respetiva recolha. ------------------------------------------------------------------------------  
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Agora, aquilo que eu queria perguntar ao senhor Vereador Nuno Dias, que, por 

acaso, é do partido que também governa o país, o Partido Socialista, e que é 

bastante interessado na problemática dos resíduos, é qual é que é, afinal, a 

política do Estado, relativamente a este setor. ---------------------------------------------  

É porque aquilo que eu conheço da política do Estado, relativamente a este 

setor, passa, nomeadamente, por aumentar, em muito, os preços que se pagam, 

naquilo que tem que ver com o tratamento dos resíduos urbanos, em todas as 

tipologias de fluxo.  --------------------------------------------------------------------------------  

Será isto um incentivo à seletiva e àquilo que é preciso fazer, para incentivar os 

cidadãos a mudarem de prática? Tem o Estado alguma ideia, para podermos 

melhorar e valorizar salarialmente, os trabalhadores que andam neste setor, 

criando condições para que o recrutamento de trabalhadores possa acontecer, 

ao contrário desta situação que temos, que é o facto de lançarmos concursos 

que, em muitos casos, acabam por não conseguir ver preenchidos os lugares 

que estão à disposição de quem a eles queira concorrer, porque os salários são 

de tal forma baixos, que ninguém quer trabalhar neste setor, face às condições 

penosas, insalubres e difíceis, além dos maus salários que se pagam? -----------  

O que é que o Estado tem, afinal, previsto, neste plano de resiliência, para o 

setor dos resíduos, no sentido de criar condições aos Municípios, para que estes 

possam ter acesso a financiamento, que permita a aquisição de viaturas e 

contentores de nova tipologia, criando, também, mecanismos, que vão no 

sentido de introduzir a instrumentação na recolha de resíduos sólidos e sistemas 

mais inteligentes? Qual é a medida que o Governo tem, relativamente a esse 

setor? Zero, senhor Vereador. Eu não conheço nenhuma. Aliás, tive a ocasião 

de dizer à senhora Secretária de Estado, olhos nos olhos, aquilo que lhe estou 

a dizer a si, numa reunião que teve lugar na CCDR - Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional, aqui há uns meses. E, até agora, nada, senhor 

Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais, senhor Vereador Nuno Dias, eu acho curioso, que o Partido Socialista, 

que, de facto, quando teve responsabilidades nos SIMAR, não conseguiu 

resolver o problema dos resíduos, que conseguiu inviabilizar o Plano de 

Investimentos e o Plano de Atividades e Orçamento dos SIMAR, para este ano, 

chumbando-o, seja agora quem mais contas pede, em relação àquilo que 

inviabilizou. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sim, senhor Vereador. Porque não ter receita para poder fazer estes 

investimentos, porque o Plano não foi aprovado, obviamente, que dificulta a 

resolução do problema. E o senhor Vereador sabe bem disso. E só por isso é 

que está a colocar o assunto aqui. Porque quer responsabilizar quem faz a 

gestão, mas não tem meios para os fazer, com a ausência de meios. No entanto, 

quem criou essa situação, foram os senhores. --------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, se me permite, 

gostaria de tecer algumas considerações, relativamente àquilo que o senhor 

Vereador Gonçalo Caroço trouxe para a reunião. E não sei se, de facto, quando 

a mensagem não passa, se o problema é do emissor ou se é do recetor. ---------  

E começava por valorizar as equipas multidisciplinares. O senhor Vereador 

talvez não tenha ouvido, convenientemente, a minha valorização, no sentido de 

haver aqui convergência, entre aquilo que está a ser feito nos Agrupamentos e 

a própria Câmara Municipal, com quem os técnicos têm reuniões periódicas, e 

muito bem. Julgamos que devem trabalhar em conjunto e, por isso, só podemos 

valorizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda relativamente à Recomendação, preocupa-me, efetivamente, que uma 

Recomendação, que faz alusão a uma escola, que tem vindo a fazer um trabalho 

junto da comunidade, o qual temos acompanhado de perto, uma escola que é 

referenciada, porque vem na comunicação social como não estando a ter uma 

política de inclusão, relativamente aos seus alunos, seja enviada ao Presidente 

da República, ao Primeiro Ministro, ao Ministro da Educação, à Comunidade 

Educativa, às Associações de Estudantes e às Juntas de Freguesia, porque isso 

não corresponde à verdade. --------------------------------------------------------------------  

Portanto, na minha perspetiva, ao saberem que esta Recomendação iria ser 

apresentada na Assembleia Municipal, deveriam de ter enviado a informação. E 

não era só ao Bloco de Esquerda. Era, também, às restantes bancadas.  --------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, quanto à hora de receção do “e-mail”, eu 

referi-a, porque me senti na obrigação de questionar se, efetivamente, o diretor 

do Agrupamento tinha dado uma resposta a alguém, ou alguém lhe tinha 

perguntado alguma coisa. E sim, esta situação deixa-me preocupado, porque 

não fizemos o nosso papel, enquanto Câmara Municipal, de dizer que esta 

Recomendação não está correta, está mal fundamentada e, portanto, não 

podemos criar aqui um estigma, ou a uma escola, ou a uma comunidade 



 

                                                                                                                                            
27/73 

 
 
                                                                                                                                      82ª Reunião Ordinária - 2021-02-24 

educativa, que tudo faz para haver uma equidade e uma inclusão social, para 

todos os alunos, até porque se trata de uma escola que é um território educativo 

de intervenção prioritária e que tem aqui grandes implicações e grande trabalho 

desenvolvido junto desta comunidade. -------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª. SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, gostaria de comentar 

uma expressão que o senhor Vereador Gonçalo Caroço utilizou, na sequência 

de uma intervenção do meu colega Vereador António Marcelino, de que tinha 

ficado bastante “amofinado”, utilizando uma expressão do senhor Vice-

Presidente. E a expressão que o senhor Vereador Gonçalo Caroço utilizou, foi 

“vem para aqui”. Mas senhor Vereador, todos nós vimos para este fórum, que é 

a Reunião de Câmara, pedir esclarecimentos e interpolar o senhor Presidente e 

os senhores Vereadores que estão na gestão do Município. Portanto, mal seria, 

que nós não pudéssemos colocar as questões que entendemos, no debate da 

Reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, acho que a expressão “vem para aqui” desvaloriza o Órgão, 

desvaloriza o debate político e desvaloriza, sobretudo, a elevação com que os 

políticos devem de estar no Concelho de Loures. ----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, no que diz respeito à 

comparação que o senhor fez, nomeadamente, ao concelho de Lisboa, gostaria 

de lhe dizer, que não é pelo facto de dizer que reduziram para metade, que é 

verdade. Basta olharmos para o ano dois mil e dezanove, onde recolheram cento 

e dois quilos, por habitante, e em dois mil e vinte, recolheram oitenta. Portanto, 

não reduziram em cinquenta por cento a sua operação. No máximo reduziram 

oitenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, o que lhe ficava bem dizer, era que o Município de Loures e o de 

Lisboa, os dois únicos Municípios destes indicadores da Valorsul, tiveram 

resultados negativos, comparativamente ao ano anterior. ------------------------------  

E repare, o resultado negativo que o Município de Lisboa teve, menos vinte e 

dois quilos por habitante, é quase a totalidade daquilo que nós conseguimos 

recolher. Por isso, não é sério dizer que foi metade. -------------------------------------  

Uma outra questão, senhor Vice-Presidente, o Orçamento dos SIMAR, foi 

chumbado este ano. Não foi nos sete anteriores. Nos últimos sete anos, o 

Orçamento dos SIMAR, tem sido, consecutivamente, aprovado. E não é pelo 
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senhor Vice-Presidente dizer, muitas vezes, que chumbámos as Opções do 

Plano, que passa a ser verdade. Não, o que nós chumbamos, foi o Orçamento 

dos SIMAR. Aliás, a nível de investimento e de capacidade de investimento, o 

anterior Orçamento dos SIMAR, aquele que está em vigor, tinha capacidade, 

mais do que suficiente, para poder acomodar a aquisição da nova 

contentorização, porque a nível Orçamental e de investimento, era superior ao 

Orçamento que foi chumbado em Reunião de Câmara. --------------------------------  

Outra questão que queria referir, designadamente, em relação à falta de recolha 

de resíduos, prende-se com o facto do senhor Vice-Presidente, já por várias 

vezes, ter dito, aliás, tem sido recorrente, que deveríamos dizer os locais onde 

isso acontece. Mas senhor Vice-Presidente, eu tenho-lhe dito os locais onde isso 

acontece. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, sendo o senhor administrador dos SIMAR, logo, tendo 

acesso a toda essa informação, eu não acredito que não lhe chegue às mãos, 

um relatório diário de conformidades e dificuldades ou de execução de recolha. 

Portanto, não lhe fica bem, dizer que não sabe o local e fazer-se de vítima, 

dizendo que nós não o ajudamos. Não lhe fica bem, enquanto administrador da 

entidade que tutela e tendo responsabilidades dentro dos próprios SIMAR, 

inclusive, nessa área, dizer que seria importante que nós disséssemos onde é 

que não foi feita a recolha. Não. Pelo contrário. Seria importante sim, que o 

senhor Vice-Presidente tivesse essa informação, não digo em tempo real, mas 

que a tivesse sistematizada, de forma a poder, também, “in loco”, verificar essas 

situações e essas contingências. --------------------------------------------------------------  

Mas senhor Vice-Presidente, posso dizer-lhe, que, na Portela da Azóia, a recolha 

seletiva não foi feita. -------------------------------------------------------------------------------  

Mais, senhor Vice-Presidente, quando o senhor fala em estratégia. De facto, não 

vemos aqui qualquer tipo de estratégia. E quando o senhor fala naquilo que 

vamos adjudicar hoje, é importante sim, mas estamos a falar quase em meio 

ano, no que diz respeito a termos as viaturas ao serviço. E se houve, de facto, 

alterações na periodicidade da recolha, e quando os SIMAR anexam às faturas 

tantas informações, quer em relação às votações, quer aos Orçamentos, quer 

ao aumento de taxas, não seria importante, que nessas mesmas informações, 

fosse anexado o que é que foi alterado, a nível da periodicidade dessa mesma 

recolha? -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Não faria sentido, mantermos, pelo menos, esse contrato com a população? Não 

seria importante? -----------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, queria colocar duas 

ou três questões sobre os SIMAR. Uma delas, o senhor Vereador Nuno Dias, já 

falou sobre ela. Ou seja, que o Orçamento que foi chumbado, tinha menos 

condições de investimento, do que o Orçamento que está em vigor. Portanto, 

penso que a desculpa que o senhor Vice-Presidente deu, não foi muito correta.  

Mas a questão concreta que eu queria colocar sobre os SIMAR, e que senhor 

Vice-Presidente e o senhor Presidente têm dito amiúde, não só neste 

confinamento, mas durante toda a pandemia, de que têm tido algum cuidado na 

questão dos recursos humanos, nomeadamente, na recolha dos resíduos 

sólidos. Eu entendo isso, acho que, de facto, é necessário haver alguma gestão. 

O senhor Vice-Presidente tem dito, que nesta fase é cinquenta por cento, ou 

seja, um sistema de rotatividade. No entanto, estive a analisar, e verifiquei que 

a grande maioria dos combustantes da Área Metropolitana, não estão a fazer 

nenhum tipo de dispensa nem de rotatividade nesta área. -----------------------------  

Eu não sei se eles estão a fazer bem ou mal. Agora, isso explica muito dos 

problemas que temos vivido, nos últimos tempos, no nosso Concelho, em 

relação à recolha de resíduos sólidos. -------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, outra questão que eu queria colocar, é se, numa área 

destas, faz sentido, ter cinquenta por cento das pessoas em casa? Não chegaria 

dez ou quinze por cento? ------------------------------------------------------------------------  

Eu admito que o facto de a maioria dos outros concelhos, não dar dispensa aos 

trabalhadores desta área, possa ter provocado algum constrangimento à saúde 

dos trabalhadores. Admito que sim. Mas, se calhar, bastava dez ou quinze por 

cento de trabalhadores de prevenção. -------------------------------------------------------  

É admissível, que num serviço deste género, que afeta diretamente a saúde 

pública, estejam cinquenta por cento das pessoas, seja em espelho ou em 

rotatividade, em casa? Neste caso em concreto, é preciso entender, que 

estamos a falar de um serviço, que pode afetar, claramente, a saúde pública. --  

Senhor Vice-Presidente, tendo em conta este problema e esta dificuldade 

tremenda em contratar recursos. Uma dificuldade tremenda, na gestão das rotas 

e da frequência dos trajetos. Todo este problema que, por norma, já existe, de 
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há muitos anos para cá, ainda vamos enviar cinquenta por cento das pessoas 

para casa? Na minha opinião não faz muito sentido. ------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, Lisboa, Cascais, Amadora, por exemplo, não o fez. 

Então porque é que somos os únicos a fazê-lo? Se calhar, dez ou quinze por 

cento, dos recursos humanos desta área de prevenção, numa fase em que até 

já estamos em queda de pandemia, acho que chegava. E com os restantes, seria 

possível fazer-se a rotatividade, ou os espelhos, ou outra panóplia de 

possibilidades, que existe na gestão dos recursos humanos. -------------------------  

Senhor Presidente, em relação ao “e-mail”, que teria sido enviado por uma 

funcionária, a apelar a um abaixo assinado, dizer que eu não entendo este tipo 

de “e-mails”. Mas também não entendo a surpresa que a senhora Vereadora 

Sónia Paixão demonstrou. Ora, se neste Município, e não há muito tempo, já 

tivemos dirigentes a desresponsabilizarem-se dos seus serviços e das falhas dos 

seus serviços, esta questão é migalhas, senhora Vereadora. Com todo o 

respeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, o senhor Presidente fará o que acha que deve fazer, mas, de facto, já 

não há respeito pelo Executivo. A verdade, é que há trabalhadores que já não 

respeitam as regras básicas de respeito pelas hierarquias, pelos Vereadores, 

pelo Presidente e pelos dirigentes. ------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre a questão 

colocada sobre a Escola Bartolomeu Dias e a Eduardo Gageiro, convém dizer 

que os únicos que fizeram o trabalho, foi a Câmara Municipal.  Porque o Partido 

Socialista soube da Recomendação ao mesmo tempo que os Vereadores 

souberam, mas, pelos vistos, só decidiram obter informação para poder vir aqui 

à reunião de Câmara colocar a questão, porque na Assembleia Municipal nada 

foi dito sobre estas matérias que o senhor Vereador António Marcelino veio aqui 

referir. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara recebeu a Recomendação, procurou informação, falou com quem 

tinha que falar, esclareceu quem tinha que esclarecer, mas, agora, como é bom 

de ver, desde há vários anos, não temos o poder total e, portanto, cada um, ainda 

tem o poder de decidir, aquilo que pretende ou não apresentar. ---------------------  

Da nossa parte, a defesa das nossas escolas continua, agora não nos 

calaremos, face a problemas que o Ministério da Educação e a Segurança Social 

não resolvem e que tinham que resolver. ---------------------------------------------------  
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Depois, quanto à questão da prestação de seguros, de facto, até ao final do ano 

havia um prestador de serviços de saúde no Concelho de Loures, conforme 

estava acordado. Esse prestador deixou de prestar esse serviço, neste momento 

não há um prestador alternativo no Concelho e, por isso, já foi oficiada a 

companhia que presta o serviço, no sentido de encontrar uma solução alternativa 

conforme está previsto. ---------------------------------------------------------------------------     

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, quanto à questão dos 

resíduos, eu ontem coloquei essa questão ao senhor Primeiro Ministro, no 

Conselho Económico e Social, nomeadamente, a falta de definição, da parte do 

Governo, em relação ao setor dos resíduos, que é sentida por todos os 

Municípios, em particular, nas duas Áreas Metropolitanas, e uma tendência que 

parece existir, para colocar, cada vez mais, o esforço financeiro dos sistemas de 

recolha e tratamento de resíduos, na tarifa cobrada aos Municípios e, por sua 

vez, aos munícipes, o que significa, que isto vai pôr em perigo, os investimentos 

que é preciso continuar a fazer, de forma acentuada e, cada vez mais acentuada, 

nos próximos anos, para atingir os objetivos ambientais a que todos estamos 

vinculados e que todos queremos atingir. ---------------------------------------------------  

Não obtive resposta e é matéria que, quer na Área Metropolitana do Porto, quer 

na Área Metropolitana de Lisboa, tem vindo a ser abordada e colocada ao 

Governo, com grande veemência, porque se trata de uma matéria da maior 

preocupação para o futuro. E eu ontem mesmo, como já referi, tive a 

oportunidade de colocar a questão, ao senhor Primeiro Ministro, no Conselho 

Económico e Social. -------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão colocada pelo senhor Vereador Nuno Botelho, de pôr as 

equipas em espelho, ou a cinquenta/cinquenta, posso dizer que a nossa decisão, 

que não foi uma decisão isolada, tem dois objetivos. Um, a proteção dos 

trabalhadores, naturalmente. O outro, a garantia de que o serviço continua a 

funcionar, se, eventualmente, alguém de algum turno testar positivo ou ter tido 

algum contacto de risco e de ter que ficar em isolamento, ficando os SIMAR sem 

capacidade para recolher os resíduos sólidos. E essa possibilidade era muito 

grande.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, esta foi a opção tomada. Naturalmente, ela está sempre em análise 

perante as circunstâncias concretas, conforme os casos positivos existentes no 
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momento e, a todo o momento, os SIMAR farão as alterações consideradas 

adequadas, tendo em conta a evolução da situação. ------------------------------------   

Mas sem essa medida provavelmente poderíamos ter tido uma situação de 

colapso do serviço, e isso, do nosso ponto de vista, é que não podia acontecer.  

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

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

 --- A SAUDAÇÃO AO CLUBE DE CAÇADORES DE SACAVÉM, À QUAL FOI 

ATRIBUÍDO O NÚMERO E PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 88/2021, FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 PONTO DOIS - ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2021.01.27 -------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 70/2021 - SUBSCRITA 

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

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

(REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES) ----------------------------  

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

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

A. Na 16.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada em 

21 de dezembro de 2020, sob Proposta da Câmara Municipal de Loures 

aprovada na sua 76.ª Reunião Ordinária de 02 de dezembro de 2020, foi 

autorizado, nos termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que os investimentos constantes da Proposta 

de Deliberação n.º 579/2020, fossem financiados por um empréstimo de 

médio e longo prazo, até ao montante de 6.500.000,00€ (seis milhões e 
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quinhentos mil euros), enquadrado dentro dos limites da dívida total do 

Município definidos na Lei n.º73/2013, de 3 de setembro; --------------------------  

B. Na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada 

no dia 11 de fevereiro de 2021, sob Proposta da Câmara Municipal de Loures 

aprovada na 80.ª Reunião Ordinária, deste Órgão Municipal, realizada em 27 

de janeiro de 2021, foi autorizada a adjudicação da contratação do 

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

milhões e quinhentos mil euros), à CGD - Caixa Geral de Depósitos, nas 

condições descritas na proposta de deliberação n.º 27/2021; ---------------------  

C. Após a deliberação supra identificada, e no âmbito da comunicação da 

adjudicação às diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - Caixa Geral de 

Depósitos, as cláusulas contratuais inerentes à formalização da contratação 

autorizada; ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. As cláusulas contratuais enviadas foram objeto de análise conjunta pelos 

serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos e da Câmara Municipal de 

Loures.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da deliberação tomada 

na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada no 

dia 11 de fevereiro de 2021, sob Proposta da Câmara Municipal de Loures, 

aprovada na 80.ª Reunião Ordinária, deste Órgão Municipal, realizada em 27 de 

janeiro de 2021, que recaiu sobre a Proposta de Deliberação n.º 27/2021, a 

aprovação das cláusulas contratuais constantes da minuta de “Contrato de 

Empréstimo.” (…)” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 71/2021 - SUBSCRITA 

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

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

(REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA) -----------------------------------------  

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

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



 

                                                                                                                                            
34/73 

 
 
                                                                                                                                      82ª Reunião Ordinária - 2021-02-24 

A. Na 16.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada em 

21 de dezembro de 2020, sob Proposta da Câmara Municipal de Loures 

aprovada na sua 12.ª Reunião Extraordinária de 09 de dezembro de 2020, foi 

autorizado, nos termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que os investimentos constantes da Proposta 

de Deliberação n.º 581/2020, fossem financiados por um empréstimo de 

médio e longo prazo, até ao montante de 4.927.436,01€ (quatro milhões 

novecentos e vinte sete mil, quatrocentos e trinta e seis euros e um cêntimo), 

enquadrado dentro dos limites da dívida total do Município, definidos na Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro; -------------------------------------------------------------  

B. Na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada 

no dia 11 de fevereiro de 2021, sob Proposta da Câmara Municipal de Loures 

aprovada na 80.ª Reunião Ordinária, deste Órgão Municipal, realizada em 27 

de janeiro de 2021, foi autorizada a adjudicação da contratação do 

empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante de 4.927.436,01€ 

(quatro milhões novecentos e vinte sete mil, quatrocentos e trinta e seis euros 

e um cêntimo), à CGD - Caixa Geral de Depósitos, nas condições descritas 

na Proposta de Deliberação n.º 28/2021; ------------------------------------------------  

C. Após a deliberação supra identificada, e no âmbito da comunicação da 

adjudicação às diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - Caixa Geral de 

Depósitos, as cláusulas contratuais inerentes à formalização da contratação 

autorizada; ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. As cláusulas contratuais enviadas foram objeto de análise conjunta pelos 

serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos e da Câmara Municipal de 

Loures. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da deliberação tomada 

na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, realizada no 

dia 11 de fevereiro de 2021, sob Proposta da Câmara Municipal de Loures 

aprovada na 80.ª Reunião Ordinária, deste Órgão Municipal, realizada em 27 de 

janeiro de 2021, que recaiu sobre a Proposta de Deliberação n.º 28/2021, a 

aprovação das cláusulas contratuais, constantes da minuta de “Contrato de 

empréstimo.” (…)” ----------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. VOTARAM CONTRA, AS 

SENHORAS VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIALISTA. ABSTIVERAM-SE, A SENHORA VEREADORA E OS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ---------------  

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA USOU O VOTO DE QUALIDADE A 

FAVOR DA APROVAÇÃO -----------------------------------------------------------------------  

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

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

-----------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO ----------------------------------  

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Os Vereadores do Partido Socialista 

votaram contra a autorização prévia para contração de empréstimo de médio e 

longo prazo, proposto a deliberação na septuagésima sexta Reunião Ordinária 

realizada no dia dois de dezembro de dois mil e vinte, em proposta subscrita pelo 

senhor Presidente da Câmara, considerando os seguintes pressupostos: --------  

A Câmara Municipal de Loures apresenta para dois mil e vinte e um, uma receita 

global orçamentada no valor de cento e setenta e seis milhões, oitocentos e seis 

mil, seiscentos e cinquenta e sete euros, um montante sessenta e três por cento 

superior ao ano dois mil e dez, representando um dos maiores orçamentos 

municipais de sempre; ----------------------------------------------------------------------------  

Apesar do sucessivo e relevante aumento das receitas arrecadadas ao longo 

dos anos pela Câmara Municipal, a gestão da Coligação Democrática Unitária, 

já procedeu à contratação de dois empréstimos de médio e longo prazo, 

nomeadamente, nos anos dois mil e catorze e dois mil e dezoito, com os valores 

de doze e seis, vírgula sete milhões de euros, respetivamente; ----------------------  

Desde dois mil e dezasseis, o investimento municipal referente como o Percurso 

Ciclável da Frente Ribeirinha do Tejo, tem sido, sistematicamente, empurrado, 

de ano para ano, nas inscrições das Grandes Opções do Plano, demonstrando 

uma desmedida falta de planeamento e de compromisso, pelo cumprimento dos 

planos orientadores da gestão municipal; ---------------------------------------------------  

Deste projeto, transversal a toda a Frente Ribeirinha dos concelhos de Vila 

Franca de Xira, Loures e Lisboa, a Loures, caber-lhe-ia a execução de seis 

quilómetros de percurso. A Câmara Municipal de Loures executou apenas 
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setecentos e quarenta metros, inaugurados no verão do ano dois mil e 

dezassete, sem mais nenhum avanço desde então, enquanto os municípios de 

Vila Franca de Xira e Lisboa requalificaram doze e dezoito quilómetros, 

respetivamente;  ------------------------------------------------------------------------------------  

A contração de endividamento bancário, por um período de doze anos, deveria 

merecer uma análise cuidada, quanto à opção de financiamento de dados 

investimentos nos últimos meses do mandato autárquico, tendo sempre em 

consideração, o impacto que terá em onerar os futuros executivos e as gerações 

vindouras, não salvaguardando as suas legítimas expetativas com a contração 

de encargos com passivos financeiros;  -----------------------------------------------------  

No ano dois mil e dez, em resposta a uma proposta de lançamento de consulta 

para contratação de empréstimo, elaborada pelo Partido Socialista, com vista a 

financiar importantes investimentos necessários para o Município e para as suas 

populações, em necessidades que nalguns casos ainda perduram, os 

Vereadores da Coligação Democrática Unitária, consideraram o procedimento 

“pouco prudente, com um forte impacto e profundas consequências na situação 

financeira do Município a médio e longo prazo”; ------------------------------------------  

Pelo exposto, não estando em causa a pertinência da execução do investimento 

proposto, com o qual o Partido Socialista concordou com a sua inclusão nas 

Opções do Plano a partir do ano dois mil e dezasseis e que desde então teve 

uma execução paupérrima, os Vereadores do Partido Socialista entendem que 

o recurso ao endividamento bancário, com encargos para doze anos, não é a 

melhor solução para o financiamento deste investimento, considerando o 

sucessivo aumento das receitas municipais e a dimensão dos orçamentos 

municipais dos últimos anos.--------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR. SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o nosso voto é em 

consonância com o voto aquando da aprovação do próprio empréstimo. ----------  

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

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

 PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 72/2021 - SUBSCRITA 

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

ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2021 E OPÇÕES DO 

PLANO 2021-2025 ---------------------------------------------------------------------------------  
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

A. No âmbito dos mecanismos de apoio à Economia Local existe a necessidade 

de proceder a ajustamentos nas dotações deste projeto; ---------------------------  

B. Face ao plano de contingência COVID19, nomeadamente ao processo de 

rastreio dos trabalhadores, há necessidade de reforçar a dotação para este 

efeito;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

C.  De acordo com a execução orçamental prevista, é importante que se proceda 

a alguns ajustamentos nas Grandes Opções do Plano (GOP’s) e Orçamento 

da Despesa, que se encontram compensadas entre si; -----------------------------  

D. Na sequência da aprovação das minutas de contrato para a constituição de 

empréstimos de médio e longo prazo, existe a necessidade de dotar o 

orçamento quer na rubrica de receita de passivos financeiros, quer, e em 

contrapartida dotar os investimentos previstos, na escola básica do Infantado 

- requalificação geral do edifício e logradouro, na escola básica nº 5 Camarate 

e no projeto denominado “Loures Ciclável – Santa Iria de Azoia, São João da 

Talha e Bobadela”. -----------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, 

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

e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 

vigente, aprovar a 2.ª Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 2021 e 

Opções do Plano 2021-2025, conforme documento (…)” -------------------------------  

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA. --------------------------------------------------------------------------  
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--- Foram proferidas as seguintes intervenções: -------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, aproveito este 

momento para dar informação à Câmara, de que no final desta semana, deixará 

de exercer funções de diretor do Departamento Financeiro, o Dr. Filipe Caçapo, 

uma vez que foi selecionado para ocupar uma alta função de dirigente na 

Administração Central, o que julgo ser um reconhecimento pelo seu trabalho, 

pela sua competência e pelo seu mérito próprio. ------------------------------------------  

Naturalmente, que isso nos cria aqui um problema, porque, não é a mesma coisa 

tê-lo cá ou não ter, com o desempenho que tem levado a efeito nos últimos anos. 

Mas é a evolução da vida e, por isso, quero deixar-lhe, publicamente, uma 

palavra de apreço pelo trabalho que connosco desenvolveu e desejar-lhe boa 

sorte para o novo desafio que agora vai abraçar, por mérito próprio. ---------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, é, naturalmente, com 

alguma surpresa, que ouvimos esta informação que o senhor acabou de dar. 

Naturalmente, queria juntar-me às palavras de agradecimento do senhor 

Presidente, pelo trabalho prestado, pelo desempenho e pela dedicação do Dr. 

Filipe Caçapo. Acho que merece e, em nome da bancada do Partido Socialista, 

desejo-lhe os maiores êxitos profissionais e, também, pessoais. --------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, as minhas palavras 

vão no mesmo sentido. Portanto, queria elogiar o Dr. Filipe Caçapo, porque, ao 

contrário de outros dirigentes, sempre respeitou o Presidente e todos os 

Vereadores, mesmo em reuniões, ou fora delas, nunca tendo feito comentários 

depreciativos, nem apreciativos. Fez sempre o seu trabalho, em termos técnicos. 

Tivemos algumas “discussões” quando tínhamos responsabilidades e 

competências delegadas pelo senhor Presidente, mas, essencialmente, do 

ponto de vista técnico. Político, nunca. Portanto, é o exemplo de um dirigente 

que sempre se pautou por princípios técnicos e de responsabilidade ética e 

moral, acima da média.  --------------------------------------------------------------------------  

Tenho criticado, algumas vezes, a postura de alguns dirigentes, mas, neste caso, 

tenho que o elogiar e queria realçar isso. ---------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Registo as palavras dos senhores 

Vereadores. Ficam muito bem, porque são importantes e sei que são sinceras e 

sentidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 73/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O RELATORIO 

FINAL, A ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DO CONTRATO, RELATIVA AO 

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA O MUNICÍPIO 

DE LOURES, O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A GESLOURES – GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA. -------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures, mediante deliberação tomada para o efeito pela 

Câmara Municipal, na sua 75.ª reunião, de 18/11/2020, desenvolveu um 

procedimento aquisitivo do tipo concurso público, procedimento esse que se 

concretizou sob o n.º de processo 53199/DCA/2020, tendente à celebração 

de contrato para a aquisição de gás natural para o Município de Loures, para 

o Município de Odivelas e para a GesLoures - Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.”; -----------------------------------------------------------  

B. Decorrido o prazo para o efeito, foram apresentadas propostas por parte das 

empresas EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A., Endesa 

Energia, S.A. e Gold Energy – Comercializadora de Energia, S.A., tendo sido 

elaborado o relatório preliminar que foi submetido à audiência prévia, nos 

termos do artigo 147.º Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (na sua atual redação); ---------------  

C. Não tendo havido pronúncia por parte das entidades concorrentes, o júri 

elaborou o relatório final, (…) à presente proposta, e que caberá submeter à 

Câmara Municipal de Loures para aprovação, recaindo o projeto de decisão 

de adjudicação sobre a proposta da EDP Comercial – Comercialização de 

Energia, S.A.; ------------------------------------------------------------------------------------  

D. A adjudicação será efetuada de acordo com os preços unitários e demais 

atributos integrantes da proposta da EDP Comercial – Comercialização de 

Energia, S.A., pelo montante global para o período máximo de vigência 
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contratual de 3 anos de 1.231.142,87€ (um milhão, duzentos e trinta e um mil, 

cento e quarenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos) para o Município de 

Loures, para o Município de Odivelas e para a GesLoures - Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. Esse valor total para 

fornecimento de gás natural integra o valor relativo à componente de 

fornecimento de energia sujeito à concorrência, acrescido do valor das redes, 

taxa de ocupação de subsolo e imposto sobre produtos petrolíferos e 

desdobra-se no preço parcelar para o Município de Loures de 334.145,74€ 

(trezentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e cinco euros e setenta e 

quatro cêntimos), para o Município de Odivelas de 283.596,69€ (duzentos e 

oitenta e três mil, quinhentos e noventa e seis euros e sessenta e nove 

cêntimos) e para a GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda., de 613.400,44€ (seiscentos e treze mil, quatrocentos euros 

e quarenta e quatro cêntimos); -------------------------------------------------------------  

E. Que a proposta da EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A., 

ordenada em primeiro lugar, apresenta um preço global de 600.282,54€ 

(seiscentos mil, duzentos e oitenta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos) 

para a componente de fornecimento de energia sujeita à concorrência e que 

o preço base fixado no caderno de encargos para as três entidades 

adjudicantes foi de 624.728,74€ (seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e 

vinte e oito euros e setenta e quatro cêntimos) , verificamos uma poupança 

entre o valor adjudicado e o preço que as três entidades adjudicantes estavam 

dispostas a pagar no montante total de 24.446,20€ (vinte e quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e seis euros e vinte cêntimos); ----------------------------    

F. Adjudicada que seja a proposta da entidade EDP Comercial – 

Comercialização de Energia, S.A., mostra-se necessária a aprovação, por 

parte da Câmara Municipal, da respetiva minuta do contrato a celebrar (…); -  

G. A despesa inerente ao procedimento aqui em apreço será suportada pela 

rubrica orçamental 03.03/02.01.02.03 – 2016-A-118. --------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, no âmbito do procedimento aquisitivo desenvolvido 

sob o n.º de processo 53199/DCA/2020, delibere, ao abrigo do disposto, 

designadamente, na alínea dd), do n.º 1, do artigo 33.º, ambas as normas do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais), bem como nos artigos 73.º, 76.º, 98.º, e n.º 1 do 
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artigo 125.º, todos do Código dos Contratos Públicos (na sua versão atualizada), 

aprovar:   ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O Relatório Final (…), nos exatos termos que dele constam, com a inerente 

proposta de adjudicação à proposta apresentada pela entidade EDP 

Comercial – Comercialização de Energia, S.A., de acordo com os preços 

unitários e demais atributos integrantes da Proposta; --------------------------------  

2. O projeto de minuta do contrato (…) a celebrar entre o Município de Loures, o 

Município de Odivelas, a GesLoures e a entidade EDP Comercial – 

Comercialização de Energia, S.A. (…)” --------------------------------------------------  

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 74/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR, CONSTANTE DA 

PROPOSTA N.º 62/2021, REFERENTE À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 

DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE PEDERNAIS --------------------------  

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

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

A. Foi lançado procedimento relativo a execução dos trabalhos referentes à 

“Empreitada de Construção do Reservatório dos Pedernais”, por CP 4/2020 – 

PEMP/5/2020, pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; ----------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 81.ª reunião ordinária, do dia 

19 de fevereiro de 2021 aprovou a proposta n.º 62/21, relativa ao Relatório 

Final, à adjudicação da empreitada pelo valor de 1.462.727,17 € (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte sete euros e dezassete 
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cêntimos), acrescido de Iva à taxa legal à empresa INOVPLENA 

CONSTRUÇÕES, Lda. e a minuta do contrato. ----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo Código dos Contratos 

Públicos, aprovar o Relatório Final, a adjudicação da Empreitada de “Construção 

do Reservatório dos Pedernais” à empresa, INOVPLENA CONSTRUÇÕES, Lda. 

pelo valor de 1.426.727,17 € (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, 

setecentos e vinte sete euros e dezassete cêntimos) acrescido de Iva à taxa legal 

e a minuta do contrato. (…)” --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, apenas uma questão 

de pormenor. É que na Proposta de Deliberação, há uma troca de um número 

dois, por um número seis. Ou seja, a adjudicação é de um milhão, quatrocentos 

e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e sete euros e dezassete cêntimos, e 

na Proposta de Deliberação, está um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, 

setecentos e vinte e sete euros e dezassete cêntimos. ---------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, o senhor Vereador João Calado 

tem razão. De facto, o número que referiu, um milhão, quatrocentos e sessenta 

e dois mil, setecentos e vinte e sete euros e dezassete cêntimos é aquele que 

consta da deliberação, em sede do primeiro Relatório do Júri dos SIMAR, depois 

da deliberação tomada nos SIMAR e é um erro de simpatia. É uma troca de dois 

números. Em vez de ser sessenta e dois, está vinte e seis. ---------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vice-Presidente, vamos dar como 

boa essa confirmação. Entretanto, os serviços confirmarão esse número durante 

a reunião e, se por acaso for detetado que não é assim, ainda darei informação 

disso, atá ao final da reunião. -------------------------------------------------------------------  
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--- APÓS A INTRODUÇÃO DA ALTERAÇÃO REFERENCIADA, A PROPOSTA 

DE DELIBERAÇÃO Nº 74/2021 - SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA, PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR, CONSTANTE DA PROPOSTA N.º 62/2021, 

REFERENTE À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE PEDERNAIS, FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE: ----  

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

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

A. Foi lançado procedimento relativo a execução dos trabalhos referentes à 

“Empreitada de Construção do Reservatório dos Pedernais”, por CP 4/2020 – 

PEMP/5/2020, pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; ----------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 81.ª reunião ordinária, do dia 

19 de fevereiro de 2021 aprovou a proposta n.º 62/21, relativa ao Relatório 

Final, à adjudicação da empreitada pelo valor de 1.462.727,17 € (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte sete euros e dezassete 

cêntimos), acrescido de Iva à taxa legal à empresa INOVPLENA 

CONSTRUÇÕES, Lda. e a minuta do contrato. ----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo Código dos Contratos 

Públicos, aprovar o Relatório Final, a adjudicação da Empreitada de “Construção 

do Reservatório dos Pedernais” à empresa, INOVPLENA CONSTRUÇÕES, 

Lda., pelo valor de 1.462.727,17 € (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois 

mil, setecentos e vinte sete euros e dezassete cêntimos) acrescido de Iva à taxa 

legal e a minuta do contrato. (…)” -------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 75/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR, CONSTANTE DA 

PROPOSTA N.º 63 /2021, REFERENTE À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 
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DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SANTO 

ANTÓNIO DOS CAVALEIROS -----------------------------------------------------------------  

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

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

A. Foi lançado procedimento relativo a “Empreitada de Remodelação da Rede 

de Abastecimento de Água a Santo António dos Cavaleiros – dividido em 2 

lotes” - CP 19/2020 – PEMP/13/2020, pelos Serviços Intermunicipalizados de 

Água e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; ----------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 81.ª reunião ordinária, do dia 

19 de fevereiro de 2021 aprovou a proposta n.º 63/21, relativa ao Relatório 

Final,  a Proposta de Adjudicação à Empresa CONSTRUBUILD SERVICES 

LDA., divida em dois lotes pelos valores: Lote 1 de 978.807.79€ (novecentos 

e setenta e oito mil, oitocentos e sete euros e setenta e nove cêntimos) e pelo 

valor de 857.172,42€ (oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e dois 

euros e quarenta e dois cêntimos) correspondente ao Lote 2, aos quais 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e a Minuta de Contrato. --------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo Código dos Contratos 

Públicos, aprovar o Relatório Final, a adjudicação da “Empreitada de 

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo António dos 

Cavaleiros – dividido em 2 lotes, à Empresa CONSTRUBUILD SERVICES LDA., 

divida em dois lotes pelos valores: Lote 1 de 978.807.79€ (novecentos e setenta 

e oito mil, oitocentos e sete euros e setenta e nove cêntimos) e o Lote 2, pelo 

valor de 857.172,42€ (oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e dois 

euros e quarenta e dois cêntimos), aos quais acrescerá o IVA à taxa legal em 

vigor e a Minuta de Contrato. (…)” ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

importantíssima intervenção, que, agora com esta adjudicação, avança para as 

duas fases restantes e que é muito importante, para resolver os problemas de 

abastecimento na rede em baixa, de Santo António dos Cavaleiros. ----------------  



 

                                                                                                                                            
45/73 

 
 
                                                                                                                                      82ª Reunião Ordinária - 2021-02-24 

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

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

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 76/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR, CONSTANTE DA 

PROPOSTA N.º 64/2021, REFERENTE À ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 

DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS EM FAMÕES - FASE I -------------------------  

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

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

A. Foi lançado procedimento relativo a “Empreitada de Substituição de Condutas 

em Famões, Fase I – dividido em 2 lotes” - CP 18/2020 – PEMP/14/2020, 

pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios de 

Loures e Odivelas - SIMAR; -----------------------------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 81.ª reunião ordinária, do dia 

19 de fevereiro de 2021 aprovou a Proposta n.º 64/21, relativa ao Relatório 

Final,  à Proposta de Adjudicação à Empresa CONSTRUBUILD SERVICES 

LDA., divido em dois lotes pelos valores: Lote 1 de 676.350.41€ (seiscentos e 

setenta e seis mil, trezentos e cinquenta euros e quarenta e um cêntimos) e 

pelo valor de 1.063.531,15€ (um milhão, sessenta e três mil, quinhentos e 

trinta e um euros e quinze cêntimos) correspondente ao Lote 2, aos quais 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e a Minuta de Contrato. --------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo Código dos Contratos 

Públicos, aprovar o Relatório Final, a adjudicação da “Empreitada de 

Substituição de Condutas em Famões, Fase I – dividido em 2 lotes”, à Empresa 

CONSTRUBUILD SERVICES LDA., divido em dois lotes pelos valores: Lote 1 

de 676.350.41€ (seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta euros e 

quarenta e um cêntimos) e Lote 2, pelo valor de 1.063.531,15€ (um milhão, 

sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um euros e quinze cêntimos), aos quais 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e a Minuta de Contrato. (…)” ----------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 77/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR, CONSTANTE DA 

PROPOSTA N.º 66/2021, REFERENTE À ADJUDICAÇÃO NO ÂMBITO DO 

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) VIATURAS PESADAS 

PARA A RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E 

CORRESPONDENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ------------------------------  

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

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

A. Foi lançado procedimento relativo a Aquisição de 7 (sete) Viaturas Pesadas 

de Recolha de Resíduos Urbanos e Correspondentes Serviços de 

Manutenção dividido em três lotes – CP 14/2020 – PABS/195/2020, pelos 

Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios de Loures 

e Odivelas - SIMAR; ---------------------------------------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 81.ª reunião ordinária, do dia 

19 de fevereiro de 2021 aprovou a proposta n.º 66/21, relativa ao Relatório 

Final a adjudicação do Lote 1 à entidade ACRV - COMERCIO DE VEÍCULOS 

E PEÇAS SA., no valor global de 220.000,00€ (duzentos e vinte mil euros) e 

correspondentes serviços de manutenção no valor máximo de 20.000,00€ 

(vinte mil euros), e do Lote 2 à entidade IVECO PORTUGAL – COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS SA., no valor global de 489.600,00€ 

(quatrocentos e oitenta e nove mil e seiscentos euros) e respetivos serviços 

de manutenção no valor máximo de 30.000,00€ (trinta mil euros), aos quais 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e as Minutas de Contrato. -----------------  

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

     Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo Código dos Contratos 

Públicos, aprovar o Relatório Final a adjudicação do Lote 1 à entidade ACRV - 

COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS SA., no valor global de 220.000,00€ 

(duzentos e vinte mil euros) e correspondentes serviços de manutenção no valor 

máximo de 20.000,00€ (vinte mil euros), e o Lote 2 à entidade IVECO 

PORTUGAL – COMÉRCIO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS SA., no valor global 

de 489.600,00€ (quatrocentos e oitenta e nove mil e seiscentos euros) e 

respetivos serviços de manutenção no valor máximo de 30.000,00€ (trinta mil 

euros), aos quais acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e as Minutas de Contrato. 

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO ----------------------------------  

O VEREADOR. SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, esta declaração de 

voto, é comum às Propostas de Deliberação número setenta e cinco, setenta e 

seis e setenta e sete, de dois mil e vinte e um. Ou seja, as Propostas respeitantes 

ao conjunto dos investimentos dos SIMAR. ------------------------------------------------  

O Partido Social Democrata votou favoravelmente, porque é a favor destes 

projetos, mas partindo do princípio, que todos os preceitos legais foram 

cumpridos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR. SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, esta declaração de voto, 

é comum a todas as Propostas respeitantes ao conjunto dos investimentos dos 

SIMAR. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Partido Socialista votou, favoravelmente, estes pontos, porque considera que 

são fundamentais para o desenvolvimento do Município. Esta, é, também, a 

prova provada, que não foi a inviabilização do Orçamento Municipal, que 

inviabilizou a capacidade de investimento, os projetos de investimento e o 

melhoramento dos próprios SIMAR. ----------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, a Coligação Democrática 

Unitária votou, favoravelmente, o conjunto de Propostas respeitantes aos 

investimentos no domínio do abastecimento de água e também da aquisição de 

viaturas dos SIMAR, por se tratarem de investimentos, absolutamente, 

essenciais, à qualidade dos serviços públicos. Investimentos que só são 

possíveis, através da contratação do empréstimo que, oportunamente, teremos 

ocasião de contrair e que alavancam esta possibilidade de investimento. ---------  

Se fosse com receitas próprias dos SIMAR, não seria possível chegarmos aqui 

e, nomeadamente, seria, de todo, impossível, tendo em conta que o Orçamento 

dos SIMAR para este ano, foi chumbado em sede de Reunião de Câmara. ------  

Tratam-se de investimentos que vão, com certeza, traduzir-se no melhor serviço 

às populações, tanto no domínio da recolha de resíduos, como na renovação, 

tão necessária, da rede de abastecimento de águas no nosso Concelho. ---------   

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 78/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR, CONSTANTE DA 

PROPOSTA N.º 67/2021, REFERENTE À REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE 

CONTRATAR DO LOTE 3, NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO PARA 

AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) VIATURAS PESADAS PARA A RECOLHA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E CORRESPONDENTES SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Foi lançado procedimento relativo a “Empreitada de Substituição de Condutas 

em Famões, Fase I – dividido em 2 lotes” - CP 18/2020 – PEMP/14/2020, 

pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios de 

Loures e Odivelas - SIMAR; -----------------------------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 81.ª reunião ordinária, do dia 

19 de fevereiro de 2021 aprovou a proposta n.º 64/21, relativa ao Relatório 

Final,  à Proposta de Adjudicação à Empresa CONSTRUBUILD SERVICES 

LDA., divido em dois lotes pelos valores: Lote 1 de 676.350.41€ (seiscentos e 

setenta e seis mil, trezentos e cinquenta euros e quarenta e um cêntimos) e 

pelo valor de 1.063.531,15€ (um milhão, sessenta e três mil, quinhentos e 

trinta e um euros e quinze cêntimos) correspondente ao Lote 2, aos quais 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e a Minuta de Contrato. --------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo Código dos Contratos 

Públicos, aprovar o Relatório Final, a adjudicação da “Empreitada de 

Substituição de Condutas em Famões, Fase I – dividido em 2 lotes”, à Empresa 

CONSTRUBUILD SERVICES LDA., divido em dois lotes pelos valores: Lote 1 

de 676.350.41€ (seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta euros e 

quarenta e um cêntimos) e Lote 2, pelo valor de 1.063.531,15€ (um milhão, 

sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um euros e quinze cêntimos), aos quais 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e a Minuta de Contrato. (…)” ----------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 79/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR AS NORMAS DE 

PARTICIPAÇÃO E A FICHA DE INSCRIÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DA JOV´ARTE - 

BIENAL JOVEM 2021 -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures promoveu entre 1992 e 2001, o JOV’ARTE, concurso 

de artes plásticas, visando a divulgação de novos valores; ------------------------  

B. Essa iniciativa assumiu um papel fundamental na estratégia de 

operacionalização das políticas municipais de cultura e juventude, 

contribuindo para a criação de condições para a divulgação do trabalho e 

reconhecimento dos jovens criadores do Concelho; ----------------------------------  

C. Em 2015 se considerou pertinente retomar este importante projeto, com as 

necessárias reformulações que o tempo e a experiência impuseram; -----------  

D. A JOV’ARTE – Bienal Jovem se insere nas políticas municipais para a 

juventude e tem por objetivo revelar e distinguir o trabalho de jovens artistas 

no campo das Artes Visuais e estimular a criação artística inovadora. ----------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 

33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar as normas de participação e ficha de inscrição da iniciativa Jov’Arte | 

Bienal Jovem 2021 (10ª edição). (…)” --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 80/2021 - SUBSCRITA 

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

CONSIGNAÇÃO E A FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE 

VINHOS DA CONFRARIA DO ARINTO DE BUCELAS, NA LOJA DO MUSEU 

DO VINHO E DA VINHA, EM BUCELAS E NO POSTO DE TURISMO DE 

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

A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, atribuições no domínio da 

cultura e do fomento ao crescimento económico, nomeadamente, no que 

concerne à promoção de produtos locais; -----------------------------------------------  

B. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno da Rede de Museus de Loures 

é admitida a venda de produtos em regime de consignação, sendo aplicável 

a percentagem de 20% sobre o preço de custo; ---------------------------------------  

C. A venda em consignação apresenta vantagens, pois permite, sem custos para 

o Município, diversificar a oferta de produtos aos visitantes da Loja do Museu 

do Vinho e da Vinha de Bucelas; -----------------------------------------------------------  

D. A Loja do Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas divulga e disponibiliza aos 

seus visitantes o conhecimento e possível aquisição de vinhos sob a 

denominação DOC Bucelas, como forma de valorização do património 

tradicional vinícola da região, em regime de consignação, desde 9 de 

novembro de 2014 (proposta de deliberação n.º 473/2014, aprovada na 

Reunião de Câmara realizada em 29/10);  ----------------------------------------------  

E.  A Confraria do Arinto de Bucelas veio propor a venda à consignação de um 

vinho e um espumante DOC Bucelas, nos termos do documento webdoc 

registado sob o nº E/128942/2020, nas lojas da Rede de Museus de Loures 

(com especial relevância para o Museu do Vinho e da Vinha em Bucelas) e 

no Posto de Turismo de Loures, pelos valores aí indicados. -----------------------  

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

Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno da Rede de Museus de 

Loures, em conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual e com o previsto no n.º 1 do 

artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a aprovação da venda em 

consignação de vinhos, da Confraria do Arinto de Bucelas, nas lojas da Rede de 

Museus de Loures (com especial relevância para o Museu do Vinho e da Vinha, 

em Bucelas) e no Posto de Turismo de Loures, bem como da fixação de preço 

para a respetiva venda ao público,  no valor unitário de 6,00€ (seis euros) para 

o vinho seleção da confraria e de 10,00€ (dez euros) para o espumante confraria 

(reserva) , nos quais já se inclui IVA, à taxa legal em vigor. (…)”---------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 81/2021- SUBSCRITA 

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

CONSIGNAÇÃO E A FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE 

VINHOS DA MULTIWINES, LDA, NA LOJA DO MUSEU DO VINHO E DA 

VINHA, EM BUCELAS E NO POSTO DE TURISMO DE LOURES ------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, atribuições no domínio da 

cultura e do fomento ao crescimento económico, nomeadamente, no que 

concerne à promoção de produtos locais;  ----------------------------------------------  

B. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno da Rede de Museus de Loures 

é admitida a venda de produtos em regime de consignação, sendo aplicável 

a percentagem de 20% sobre o preço de custo; ---------------------------------------  

C. A venda em consignação apresenta vantagens, pois permite, sem custos para 

o Município, diversificar a oferta de produtos aos visitantes da Loja do Museu 

do Vinho e da Vinha de Bucelas; -----------------------------------------------------------  

D. A Loja do Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas divulga e disponibiliza aos 

seus visitantes o conhecimento e possível aquisição de vinhos, como forma 

de valorização do património tradicional vinícola da região, em regime de 

consignação, desde 9 de novembro de 2014 (proposta de deliberação n.º 

473/2014, aprovada na Reunião de Câmara realizada em 29/10);  --------------  

E. No âmbito do projeto “Lisboa Romana” do qual o Município de Loures é 

parceiro, veio a Multiwines Lda propor a venda à consignação do vinho “Lisboa 

Romana”, nos termos do webdoc registado sob o nº E/756/2021, nas lojas da 

Rede de Museus de Loures (com especial relevância para o Museu do Vinho 

e da Vinha em Bucelas) e no Posto de Turismo de Loures, pelos valores aí 

indicados. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno da Rede de Museus de 

Loures, em conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual e com o previsto no n.º 1 do 

artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a aprovação da venda em 

consignação de vinhos, da Multiwines Lda., nas lojas da Rede de Museus de 

Loures (com especial relevância para o Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas) 
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e no Posto de Turismo de Loures, bem como da fixação de preço para a respetiva 

venda ao público,  no valor de 8,40€ (oito euros e quarenta cêntimos) por 

unidade, nos quais já se inclui IVA, à taxa legal em vigor. ------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 82/2021 - SUBSCRITA 

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

BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO, DA DOAÇÃO DE OBRAS PARA INTEGRAÇÃO 

NO ACERVO DA REDE DE BIBLIOTECAS 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, pelo Conservatório de Música de Sintra, 

Associação de Música e Dança, de doação ao Município de dois exemplares 

de puzzle e livro didático "A Orquestra", para integração no acervo da Rede 

de Bibliotecas de Loures, nos termos descritos no documento registado sob o 

nº E/120625/2020; ------------------------------------------------------------------------------  

C. A Divisão de Cultura – Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública, deu parecer 

favorável à incorporação das obras no seu acervo.  ----------------------------------  

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 obras indicadas 

no documento anexo, registado em webdoc sob o nº E/120625/2020, às quais 

foi atribuído o valor conjunto 14,00€ (catorze euros). ------------------------------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 83/2021 - 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS 

CONCELHIOS PARA OS ESCALÕES DE FORMAÇÃO, SENIORES 

FEMININOS E SENIORES MASCULINOS, QUE INTEGREM PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA, NO ÂMBITO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CONCELHIO NA 

ÉPOCA DESPORTIVA DE 2020/2021 -------------------------------------------------------  

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

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

A. A definição e a operacionalização de estratégias com vista ao apoio e 

desenvolvimento da prática desportiva alargada, constituem missão da 

Divisão de Desporto; ---------------------------------------------------------------------------  

B. A implementação de políticas pró-ativas que estimulem a participação de 

todos os cidadãos em ações de prática desportiva regular, em ambiente 

seguro e adequado, representa um importante contributo para a melhoria da 

qualidade de vida da população; -----------------------------------------------------------  

C. O apoio à formação desportiva, a valorização e incremento do desporto, 

sobretudo quando conjugados com a dinâmica própria do movimento 

associativo, tem sido aposta do Município. ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 

33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a isenção do pagamento pela utilização dos pavilhões desportivos 

concelhios, para os escalões de formação, seniores femininos e para os seniores 

masculinos que integrem pessoas com deficiência, no âmbito do movimento 

associativo concelhio, na época desportiva de 2020/2021, nos termos da 

informação registada sob o webdoc nº E/9149/2021. ------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 84/2021 - 

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

ALTERAÇÃO AO POLÍGONO AUGI; - O PROJETO DE RECONVERSÃO, NA 

MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO CONDICIONADA A 

APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE PROPRIETÁRIOS E À CORREÇÃO DOS 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS; - AS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS 

PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS E DA EXECUÇÃO DAS 

RESPETIVAS OBRAS ----------------------------------------------------------------------------  

(PROCº Nº. 54.644/LA/L/N – AUGI – FUNCHEIRAS, MONTEMOR) ----------------  

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

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

A. A formalização do procedimento de licenciamento da operação de loteamento 

da AUGI-FUNCHEIRAS, Montemor, a sua correta instrução e a recolha de 

pareceres favoráveis das entidades que, no âmbito da Lei 91/95 de 2 de 

setembro, têm de emitir parecer; -----------------------------------------------------------  

B. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal publicado a 18 de junho de 

2015, assim como, da nova carta de delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional do Município de Loures, aprovada pela Portaria 49/2016 de 22 de 

março de 2016; ----------------------------------------------------------------------------------  

C. O melhor conhecimento da realidade local, de ajustamento de escalas e da 

melhor delimitação técnica da AUGI; -----------------------------------------------------  

D. A ausências de reclamações ou sugestões no âmbito da consulta pública 

realizada;------------------------------------------------------------------------------------------  

E. A atual impossibilidade de realização de uma assembleia de proprietários para 

se aprovar as últimas alterações ao projeto, sem prejuízo da sua futura 

realização; ----------------------------------------------------------------------------------------  

F. O referido na informação nº 44DAUGI/ML/RMH/2020 e na do Chefe de 

Divisão nº 01/DAUGI/RP/2021, quanto ao facto de estarem reunidas 

condições para se decidir sobre o projeto de loteamento desta AUGI -----------  

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

Que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto nos art(s).1º e 24º, da 

Lei 91/95 de 2 de setembro, com a redação vigente, subsidiariamente pelas 

disposições do DL 555/99 de 16 de dezembro, igualmente na redação vigente, 

e nas condições expressas nas informações técnicas referidas, relativamente 

aos seguintes pontos: -----------------------------------------------------------------------------  
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1. Aprovar uma alteração ao polígono AUGI; ----------------------------------------------  

2. Aprovar o projeto de reconversão, na modalidade de operação de loteamento 

e respetivas condições, de forma condicionada à aprovação do mesmo em 

assembleia de proprietários e à correção dos elementos instrutórios; -----------  

3. Aprovar as condições de apresentação dos projetos de infraestruturas 

urbanísticas e da execução das respetivas obras. ------------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, queria dar nota da 

minha satisfação, relativamente a esta Proposta, a qual traz a possibilidade de 

aprovação do ordenamento, relativamente a esta quinta AUGI, das outras quatro 

que já tinham sido aprovadas. Portanto, com esta quinta AUGI aprovada, todos 

os bairros AUGI de Montemor ficam com o seu ordenamento aprovado. ----------  

Quero informar, também, que estão compreendidos cento e treze lotes e cento 

e vinte e sete fogos. Quero também valorizar o facto de estas cinco Comissões 

terem conseguido trabalhar em conjunto e, por essa via, os projetos de 

infraestruturas, estão a ser realizados em conjunto e, por isso, quero também 

valorizar esse trabalho, fruto do desenvolvimento, naturalmente, destas quatro 

comissões e desta agora trinta que se juntou num trabalho conjunto. --------------  

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

O VEREADOR SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, na Proposta, fala-se, 

até pelo parecer do arquiteto, na falta de termo de responsabilidade dos técnicos. 

Por isso, gostávamos de saber se, os mesmos, já constam do processo, até 

porque, para nós, era importante percebermos se esses termos de 

responsabilidade já estão garantidos ou se já estão na posse do Município. -----  

Depois, também é referido no processo, que vai haver uma colaboração, por 

parte do Município, na construção das vias comuns, entre as diversas AUGI’S. 

Nós achamos bem essa colaboração, no entanto, como não refere que tipo de 

colaboração é que a Câmara vai disponibilizar, se financeiro, se de fornecimento 

de materiais, se técnico, se logístico, seja o que for, gostávamos de ter essa 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mas a questão que, para nós, é mais complicada e importante, até, para a nossa 

decisão política, é a seguinte: a redelimitação desta AUGI, está a incluir um 

terreno com o total de dois mil e seiscentos metros quadrados. Ora, quase a 

totalidade deste lote, encontra-se em REN – Reserva Ecológica Nacional.  Aliás, 

face a esta situação, o próprio parecer assume que, de facto, este território é 

Reserva Ecológica e, salvo melhor opinião, para se poder construir em Reserva 

Ecológica, é necessário um parecer superior, nomeadamente, do Executivo do 

Poder Central ou se este delegou competências na CCDR – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, que não o fez, para autorizar 

qualquer construção através de uma DIC – Declaração de Interesse Público, 

para podermos construir e requalificar ao território REN. -------------------------------  

Por isso, senhor Presidente como não vemos essa autorização governamental, 

queríamos perceber se ela existe ou não, e se não existe, gostaríamos que o 

ponto fosse adiado e solicitada essa declaração, ou um parecer técnico, que nos 

garanta que não estamos a cometer aqui nenhuma ilegalidade, que é a 

prevaricação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, esta questão, para nós, é muito relevante, porque não temos prazer 

nenhum em votar contra este tipo de projetos. Aliás, o Partido Social Democrata, 

apesar de ser o partido que nunca teve responsabilidades, nesta área, neste 

Município, tem sido um dos grandes incentivadores na resolução destes 

processos AUGI’S. No entanto, tem que se fazer cumprir a Lei e os requisitos 

legais. E parece-nos que, em relação a esta redilimitação desta AUGI, deveria 

de ser garantido, que não estão a ser aqui cometidas ilegalidades graves.  ------  

Portanto, senhor Presidente, era importante esclarecermos esta dúvidas que, 

para nós, são muito importantes. --------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, em relação ao termo de 

responsabilidade, de facto, ainda não o temos. É uma condicionante dessa 

aprovação, e até ao deferimento terá que ser entregue.  -------------------------------  

Sobre as vias, efetivamente, nós temos dado diversos apoios a diversas AUGI’S, 

nas suas obras de urbanização, mas, a esta data, ainda não lhe consigo dizer 

qual é que é o apoio que vamos dar, porque temos que, primeiro, receber as 

obras de infraestruturas. -------------------------------------------------------------------------  

Quero dizer-lhe que também há outra Unidade de Execução, que foi deliberada 

na última reunião, que tem a ver com a Unidade de Execução do Casal dos Reis, 
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que também poderá vir a executar algumas obras de urbanização em espaço 

confinante, mas ainda estamos a avaliar essa situação e, por isso, não lhe 

consigo adiantar já, qual o apoio concreto. Mas até ao deferimento da emissão 

do Alvará, em discussão com as respetivas Comissões e avaliando os custos de 

cada uma destas obras, depois veremos as várias formas desse apoio que 

daremos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, Nuno Botelho, relativamente à questão de uma eventual 

ilegalidade, quero deixá-lo tranquilo, porque esta área de que fala, apesar de 

passar lá uma via, é uma área de cedência para espaços verdes e, por isso, 

compatível com o uso que está previsto. Portanto, não há nenhuma ilegalidade. 

Reitero que estes dois mil e seiscentos metros quadrados são para espaços 

verdes, compatível com regime da REN. Portanto, não há nenhuma ilegalidade, 

estamos sim, a dar um passo importante para a legalização destas AUGI’S em 

Montemor. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o senhor Vereador 

Tiago Matias, com todo o respeito, “chutou para canto”. Mas não é assim, senhor 

Presidente e senhor Vereador. é uma interpretação muito lata da Lei. E nós não 

estamos a fazer uma interpretação muito restrita da Lei. Muito pelo contrário. 

Nós estamos a fazer uma interpretação positiva da lei. O que está escrito, é o 

que está escrito. ------------------------------------------------------------------------------------  

Mas o senhor Vereador até acabou por tocar no ponto mais essencial. É que 

mesmo espaços verdes, são alteração à Reserva. Mas “dando isso de barato”, 

permitam-me a expressão, o senhor Vereador disse que passa lá uma via. 

Portanto, isso é, perfeitamente, fora do contexto, numa Reserva Ecológica 

Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, o Partido Social Democrata, tem todo o prazer em 

votar, favoravelmente, esta Proposta. No entanto, queremos votá-la com 

segurança. Por isso, pedia ao senhor Presidente, que retirasse esta Proposta 

desta Ordem do Dia e a mantivesse em Ordem do Dia para a próxima reunião, 

de modo a que, a mesma, tenha aqui alguma substância jurídica, com um 

parecer jurídico, que nos salvaguarde a todos. --------------------------------------------  

Senhor Presidente e senhor Vereador Tiago Matias, eu nunca mais me esqueço, 

que um autarca do PSD, para impedir a derrocada de uma vertente, invadiu cinco 
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metros quadrados de REN, o que levou à perda do seu mandato, em Faro, além 

de uma multa de cerca de cinco mil euros. -------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente e senhor Vereador Tiago Matias, não estamos a 

brincar. A esta irregularidade, chama-se prevaricação. Por isso, para nos 

salvaguardarmos a todos e acho que nenhum de nós quer ter ónus futuros, por 

coisas que até achamos que são úteis e da mais elementar justiça para as 

populações, pedia-lhe que nos salvaguardasse a todos, através de um parecer 

jurídico, que fundamente isso, ou, então, a tal autorização do Governo, que, 

admito, seja mais difícil, a curto prazo. -------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, com toda a confiança 

lhe digo, que a via que eu referi, é uma via pedonal e que não há obras de 

urbanização previstas para esta parcela que está com regime de REN. E reitero, 

que o espaço verde é compatível com o regime da REN. ------------------------------  

Mas propunha que vos fosse feito chegar um parecer jurídico que vos conforte. 

Se, ainda assim, o senhor Vereador não estiver disponível e não se sentir 

confortável, não vejo inconveniente em mantermos a Proposta em Ordem do 

Dia. Mas propunha que se fizesse chegar a todos os senhores Vereadores, um 

parecer que ateste isto que eu estou a dizer: ou seja, que o regime da REN, é 

compatível com o espaço verde que se propõe para esta zona.----------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, isso seria um bom 

compromisso. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, seria um bom 

compromisso, adiar o ponto, porque temos que ter esse parecer “na mão”, 

digamos assim. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, eu estou, absolutamente, 

confortável, com a votação do ponto. Não vejo nenhuma razão para o adiarmos. 

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, acredito que sim, se 

não, não estaria aqui. -----------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Sim senhor Vereador, mas, por vezes, os 

senhores Vereadores suscitam aqui questões que levantam dúvidas na 

apreciação de algum ponto e eu não tenho nenhum problema em admiti-las, 

porque, por vezes, os processos são complexos e, por isso, há abordagens e 

perspetivas que não estão, completamente, buriladas. Agora, não é o caso aqui. 

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, a bancada do Partido 

Socialista acompanha este pedido do senhor Vereador Nuno Botelho, tanto mais 

que, como o senhor teve a oportunidade de nos dar nota, estará em mente a 

possibilidade de haver uma reunião extraordinária. Portanto, creio que, sem 

prejuízo de confiar na palavra do senhor Presidente e do senhor Vereador Tiago 

Matias, e porque fomos muito habituados a respeitar as questões que entroncam 

com a Reserva Ecológica Nacional, por isso, creio que nos confortava a todos,  

para melhor segurança e creio, também, que não estamos aqui perante um prazo 

que esteja pré-determinado e que condicione aqui a nossa deliberação hoje, 

subscrevia o adiamento do ponto e pedia ao senhor Vereador Tiago Matias, que 

solicitasse aos serviços, um parecer jurídico, que nos confortasse a todos, e 

estaremos, certamente, dentro em breve, em condições para esta votação. -----  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, eu vou admitir esse 

pedido, mas é preciso, também, esclarecermos, que quando os serviços fazem 

a instrução de um processo, com a devida fundamentação legal, não é requerido 

um parecer jurídico autónomo, sobre esse processo, porque ele, naturalmente, 

ao ser elaborado pelos serviços, que no caso também integra os juristas, implica 

que traz a fundamentação jurídica e a aferição da legalidade necessárias. -------  

Isto é, nós não podemos, sistematicamente, pedir pareceres jurídicos autónomos 

para aquilo que os serviços designam, integrando até a capacidade jurídica no 

seu seio, produzem, porque o ponto de onde temos que partir é que os serviços 

produzem uma determinada fundamentação legal que é sólida e não o contrário. 

Portanto, não perfilho dessa apreciação, que, de cada vez que vem um processo, 

ou há um parecer que tenha uma assinatura de um jurista isolado, ou, então, não 

há fundamentação jurídica. Não. Os processos, e este em particular, tem a 

fundamentação jurídica necessária. ----------------------------------------------------------  

Vou admitir o adiamento, por cortesia e boa vontade para com as opiniões dos 

senhores Vereadores do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e o 
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senhor Vereador Tiago Matias enviará o “tal” parecer jurídico autónomo, mas 

chamo a atenção que isto não pode ser sistema, para todas as Propostas. ------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, ninguém está aqui 

com má vontade. Se nós estivéssemos aqui com má vontade, em vez de 

estarmos a pedir o adiamento, votávamos a Proposta e enviávamos à DGAL – 

Direção Geral das Autarquias Locais. --------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, eu não sou jurista, mas ao olhar para os vários processos ao 

longo do historial da Câmara, há vários processos que nós, muitas vezes, 

“fechamos os olhos” digamos assim, porque são pequenos erros administrativos. 

Mas o que está aqui em causa, senhor Presidente, é o que diz o Decreto-Lei 

cento e sessenta e seis, dois mil e oito, o que é que é a Reserva Ecológica 

Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, se os senhores consideram que estamos aqui a meter entraves, não 

estamos. Se calhar, estamos é a tentar salvar a face do Município. Estamos a 

tentar salvar que hajam problemas. -----------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, deixe que lhe diga, que o Partido Social Democrata, está 

aqui a fazer um papel, do mais sério, correto e responsável possível, para 

garantir que o senhor Presidente e todos nós, quando votamos, tenhamos os 

instrumentos necessários para ter a responsabilização desse voto. -----------------  

Porque o senhor sabe tão bem como eu, que nós somos responsáveis pelo 

nosso voto. E responsáveis lá fora, não é responsável, apenas, politicamente. 

Aliás, politicamente, se o meu voto, hoje, traduzisse o que estamos aqui a dizer, 

provavelmente, até era arrasado. Portanto, deixemo-nos desses comentários 

desnecessários, porque o nosso sentimento, não é o de arranjar entraves. Pelo 

contrário, senhor Presidente. É um sentimento de ajudar a evitar mais problemas 

futuros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, depois da sua declaração, eu tinha que deixar esta nota e, com toda a 

sinceridade, não esperava ouvir o que o senhor disse, porque sabe que estamos 

aqui pela positiva e não para arranjar entraves. Muito pelo contrário. Tomara 

todos os Municípios, terem autarcas da oposição, tão responsáveis e sérios 

como tem este Município. ------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, eu não quis dizer isso. Eu 

não interpretei as vossas palavras como uma tentativa de entrave. E peço 



 

                                                                                                                                            
61/73 

 
 
                                                                                                                                      82ª Reunião Ordinária - 2021-02-24 

desculpa se me expressei mal. Por vezes, posso fazer essa interpretação. Mas 

não foi o caso de hoje, porque não me parece que, em relação a este processo, 

o objetivo seja criar entraves. -------------------------------------------------------------------  

O que eu quis fazer sentir, e não especificamente em relação a este caso, porque 

esta questão tenho-a referido em vários momentos, é que nós não podemos 

querer, e não estou a falar deste caso em concreto, que para situação de dúvida 

jurídica que alguém tenha, seja preciso um parecer jurídico autónomo, em 

relação àquilo que os serviços já fazem na instrução da Proposta. É só isto. Não 

fiz nenhuma apreciação sobre a intenção dos senhores Vereadores. --------------  

Admito em Ordem do Dia para a próxima reunião e, até lá, resolveremos esse 

problema para conforto de todos. --------------------------------------------------------------   

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO MANTÉM-SE AGENDADA, A FIM DE 

SER ANALISADA EM PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA. ----------------------------  

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

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

 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 85/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR SUBMETER A 

DISCUSSÃO PÚBLICA, A PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES DE 

EXECUÇÃO 1, 2, 3 E 4 DO PLANALTO DA CALDEIRA, NA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS ------------  

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

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

A. O teor da informação dos serviços municipais e despacho do Sr. Diretor do 

DPGU no documento E/19810/2021; -----------------------------------------------------  

B. Que a delimitação das unidades de execução da presente proposta, visam 

programar, nos termos do PDM em vigor, a transformação urbanística do 

Planalto da Caldeira, em cooperação com os atuais titulares da área em 

estudo;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A oportunidade da programação da urbanização em questão, nas quatro 

unidades preconizadas em condições de interação com o traçado da linha de 

metro de superfície, presentemente em estudo nos termos do protocolo 

celebrado pelo Município de Loures com o Município de Odivelas e o 

Metropolitano de Lisboa; ---------------------------------------------------------------------  
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D. A oportunidade de estabelecimento do necessário enquadramento de 

pretensões de localização de atividades económicas na zona de intervenção, 

quer do ponto de vista do ordenamento urbanístico, quer das 

responsabilidades inerentes a tais iniciativas; ------------------------------------------  

E. A necessidade de proporcionar os recursos adequados à criação de um 

equipamento desportivo de nível supramunicipal e da materialização concreta 

de um parque urbano fruível pela população que corporize a estrutura 

ecológica urbana preconizados no PDM para a subunidade operativa de 

planeamento e gestão de Santo António dos Cavaleiros (SUPOG 10);  --------   

F. A oportunidade de materialização da rede viária preconizada no PDM para a 

zona, quer do troço sul da L1, quer do troço em falta da T3;  ----------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao assunto “4 Unidades de 

Execução - Planalto da Caldeira - S.A.C.”, e às áreas delimitadas para a as 

mesmas, na União das freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 

nos termos de referência formulados pelos serviços, ao abrigo do nº 4 do artigo 

148º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), na redação vigente, 

aprovar: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A abertura do período de discussão pública, por um prazo de 20 dias, da 

proposta de delimitação, nos limites e termos de referência propostos pelos 

serviços das: -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. “Unidade de Execução 1 do Planalto da Caldeira”; -----------------------------------  

2. “Unidade de Execução 2 do Planalto da Caldeira”; -----------------------------------  

3. “Unidade de Execução 3 do Planalto da Caldeira”; -----------------------------------  

4. “Unidade de Execução 4 do Planalto da Caldeira”. -----------------------------------  

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

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, gostaria de dizer que 

é com grande satisfação, que trago esta Proposta para aprovar a abertura da 

discussão pública que, até à data, traduz o trabalho que temos vindo a fazer com 

o principal proprietário deste território pertencente à cidade de Loures alargada, 

que está compreendida no topo de Santo António dos Cavaleiros, no Planalto da 
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Caldeira, cuja lógica preconizada, foi a de uma intervenção integrada e de lógica, 

no sistema urbanístico e no planeamento desta zona do Planalto da Caldeira. --  

Senhor Presidente e senhores Vereadores, queria referir as grandes vantagens 

e os avanços que se está a dar com esta Proposta. Quero afirmar tratar-se de 

uma grande zona de atividades económicas, que, com estas Unidades de 

Execução, se põem em andamento, cento e dezasseis mil metros quadrados. 

Quero, também, informar, os senhores Vereadores, que, para a Unidade de 

Execução 1, já existe uma grande multinacional, já com informação prévia e que 

aguarda esta aprovação, para, poder começar a construção desta grande 

multinacional, que irá levantar as suas instalações, nesta Unidade de Execução 

1.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também a possibilidade de construção de habitação em cento e três mil metros 

quadrados. Um conjunto de melhoria das infraestruturas viárias e outras 

necessárias ao funcionamento destas funções, que também estão elencadas, 

nomeadamente, as da rede viária que são fundamentais, nomeadamente, a sul, 

a via L1 e, também, o troço em falta da via 3 e, por fim, não podia deixar de 

salientar, a possibilidade da cedência antecipada que se estabeleceu, de 

trezentos e setenta e oito mil metros quadrados de zona verde, que, com estas 

Unidades de Execução, podem vir à posse do Município. ------------------------------  

Reitero, uma zona verde, com a dimensão de trinta e oito campos de futebol, 

que se começará a preparar e que não posso deixar de salientar, o valor e a 

importância vital que tem, no coração de Santo António dos Cavaleiros e da 

Cidade de Loures e, também, oitenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco metros 

quadrados, de área de equipamento, quase dez hectares de terreno, para 

equipamento e que será fundamental para podermos concretizar um desígnio já 

muito antigo, que é a possibilidade de criarmos condições para a instalação de 

um equipamento desportivo supra municipal, que, com esta área de terreno, com 

este potencial urbanístico, criará condições para podermos vir a criar essa 

possibilidade. Ambição há muito sentida por vários autarcas que passaram por 

este Município e que agora, com este passo que se dá, com esta discussão 

pública, estamos a criar condições para que isso aconteça. ---------------------------  

Para terminar, dizer que estamos a fazer cidade, a criar condições para que 

Santo António dos Cavaleiros tenho, no futuro, a curto e médio prazo, condições 

de qualidade de vida indiscutíveis, como já referi, nas áreas que aqui vêm como 
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cedência e da melhoria das infraestruturas que anunciei e que afirmo como 

importantes para o nosso território e para o nosso concelho. -------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, primeiro, queria 

agradecer ao senhor Vereador Tiago Matias os esclarecimentos que prestou. 

Depois, tendo em linha de conta a importância deste ponto e a metodologia de 

trabalho que temos tido em pontos de igual importância, gostava, em nome da 

bancada do Partido Socialista, de deixar uma Proposta, que era a possibilidade 

de adiarmos este ponto para a próxima reunião, e que o senhor Presidente 

solicitasse aos serviços técnicos, que nos pudessem fazer uma apresentação do 

mesmo, algo que, tendo em linha de conta as circunstâncias com que estamos, 

atualmente, a trabalhar, pode ser feito por estes mecanismos. Como é obvio e 

evidente, nenhum de nós teve acesso à abertura de plantas, para uma melhor 

abordagem, portanto, creio que não se perdia nada, até porque estamos no 

arranque de um processo de discussão pública e, certamente, o senhor Vereador 

Tiago Matias terá, junto dos seus serviços, a possibilidade de nos fazer esta 

visita guiada, a bem deste projeto tão importante para esta zona do nosso 

Concelho, que creio que todos consideramos como determinante na zona norte 

do Concelho de Loures. --------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a proposta do Partido Socialista era, efetivamente, esta. ------------------    

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, concordo com a 

senhora Vereadora Sónia Paixão, quando diz que este projeto deveria de ter sido 

apresentado de outra forma. Portanto, à semelhança do Partido Socialista, 

também concordamos que deveríamos de manter o ponto em Ordem do Dia, 

votá-lo na próxima reunião e ser feita uma apresentação, nem que seja de forma 

interna, com os técnicos, sobre o projeto. ---------------------------------------------------    

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhores Vereadores, vejo com muito bom 

grado o vosso desejo de ver a apresentação do projeto. No entanto, acho que, a 

mesma, cabe, plenamente, dentro do processo de discussão pública que agora 

iniciamos. Aliás, em todos os processos de participação pública que temos feito, 

as apresentações têm sido feitas dentro do período de discussão pública. -------   

E é o que, na minha opinião, faz sentido, visto que, neste momento, estamos a 

abrir esse período de discussão pública. Portanto, à semelhança de outros casos 
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que já tivemos, propunha fazer essa apresentação e anunciar estas diretrizes de 

uma forma muito mais pormenorizada, no período de discussão pública. Terei 

muito gosto e vejo com bons olhos, fazer essa apresentação. Acho que, de facto, 

merece. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, se estivéssemos 

numa decisão final, naturalmente, poderíamos ter outra apreciação, mas como 

estamos a iniciar o período de discussão pública, que é um momento formal 

importante, mas que não fecha, nem de perto nem de longe, a formatação final 

do documento e da Proposta, penso que é a solução adequada. --------------------  

Portanto, peço ao senhor Vereador Tiago Matias para organizar e realizar esta 

reunião durante a próxima semana, para podermos integrá-la, durante o período 

de discussão pública e para dar tempo a que as forças políticas possam 

apresentar os seus contributos.  ---------------------------------------------------------------  

No entanto, penso que, neste momento, a aprovação do início da discussão 

pública, que é o corolário de um trabalho técnico que foi feito até aqui, com uma 

aferição política por parte do Vereador e do Executivo Municipal, não devem ser 

inviabilizados e atrasados, por via deste necessário debate que, naturalmente, 

também vejo com bons olhos. ------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, lamento informar, 

mas nos processos anteriores foi antes da discussão pública. Relembro-me que 

foi o do Plano de Pormenor do Prior Velho e que tivemos a oportunidade de 

debatê-lo previamente. Aliás, acabei de verificar. -----------------------------------------  

Como é obvio, do nosso ponto de vista, creio que as forças políticas com assento 

na Câmara, deveriam, primeiro, de ouvir a apresentação dos técnicos, terem a 

oportunidade de analisar o documento e darem, eventualmente, algum 

contributo, ainda fora da discussão pública. De qualquer das maneiras, são os 

senhores que tomaram a melhor decisão. Não faremos do assunto nenhum 

“cavalo de batalha”, permitam-me a expressão. Estamos sim, a lembrar que os 

argumentos que foram apresentados, não foram colhidos e que, de facto, creio 

que não se perdia, absolutamente nada, em podermos fazer aqui alguma análise 

política, prévia ao momento de discussão pública. ---------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, houve processos em 

que estas conversas decorreram antes do início da discussão pública e houve 

processos em que decorreram durante a discussão pública. E não penso que 

aqui esteja comprometido o objetivo, que já percebi que é o de todos, que é de 

analisar - aliás, o processo já está distribuído desde a semana passada - e 

recolher os contributos de todos. --------------------------------------------------------------  

Portanto, senhores Vereadores, vou pôr o ponto à votação e solicitava, 

novamente, ao senhor Vereador Tiago Matias, que convoque a reunião, de que 

falamos, com os técnicos, para a próxima semana, de forma a avançarmos com 

este processo, que tem aqui interessados que precisamos de cativar para os 

seus investimentos, e devemos, por isso, avançar, o mais rapidamente possível, 

com toda a fundamentação, naturalmente. -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, eu entendo o seu 

ponto de vista, mas também entendo o ponto de vista da senhora Vereadora 

Sónia Paixão. E o que eu quero dizer com isto, é que ao aprovarmos hoje este 

processo de discussão pública, podemos correr o risco, de, na discussão pública 

normal, que são sessenta dias estipulados por Lei, salvo erro, propormos 

alterações ao documento, porque nada nos impede de o fazer. E é isso que tem 

que ficar salvaguardado, quando o senhor não adia este ponto mais uma 

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

Nada nos impede, a nós, Vereadores, de o fazer, e, se calhar, é pior assim, 

porque, eventualmente, depois, teria que se fazer uma nova discussão pública, 

sob propostas ao documento. ------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, não fomos nós que pedimos o adiamento do ponto 

e estamos preparados para o votar, mas, salvo melhor opinião, além da questão 

do respeito institucional que sempre tivemos, de, quando se pede o adiamento, 

ser aceite, mais vale perdermos uma semana e vermos se estamos de acordo 

com os princípios fundamentais da Proposta, de uma forma genérica, 

obviamente, do que daqui a três ou quatro meses, os senhores quererem aprovar 

a Proposta final e nós Partido Social Democrata, fazermos um conjunto de 

propostas que possam modificar, significativamente, o projeto, o Partido 

Socialista fazer o mesmo e depois não há resolução do caso. E não há interesse, 

pelo menos da nossa parte, que se protele, “sine die”. Não é esse o nosso 

objetivo. Muito pelo contrário. é para ser mais rápido. -----------------------------------  
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Portanto, senhor Presidente, compreendo o seu ponto de vista e se quiser 

manter a sua proposta, tudo bem, estamos disponíveis para votar. Mas, depois, 

não se queixe, se o Partido Social Democrata fizer propostas, que possam 

alterar, substancialmente, o processo e que possam levar a uma segunda 

discussão pública. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, isso não me parece um 

problema. Os senhores Vereadores devem fazer as propostas que entenderem, 

nós analisaremos e, da parte do Executivo Municipal, haverá abertura para ouvir 

as vossas considerações, que depois verificaremos e veremos se é possível 

integrá-las ou não. Depois, cada um fará a apreciação política que entender, 

sobre o resultado final. E nem nos limitámos nunca, aos períodos de discussão 

pública, porque já por várias vezes, após o período de discussão pública, e 

continuamos a receber os contributos das bancadas da oposição. Porque o facto 

de já ter terminado, formalmente, o período de discussão pública, não quer dizer 

que não continuemos a conversar sobre estes aspetos. --------------------------------  

Temos que cumprir este ponto, que é o abrir a discussão pública, mas isso nada 

impede todo o debate que os senhores Vereadores, e bem, para o qual querem 

contribuir. Mas aceitem, por favor, esta minha consideração, tal como eu também 

aceitei a vossa no ponto anterior, que, embora não seja aquela que eu perfilhava, 

também aceitei transigir nesse ponto. --------------------------------------------------------  

No entanto, neste ponto, não me parece que haja qualquer utilidade nem que se 

reduza qualquer possibilidade de participação, pelo facto de se iniciar, agora, a 

discussão pública, que é muito importante, até porque ela é que permite, que 

haja outros contributos de fora, de outras entidades ou de cidadãos, 

particularmente, envolvidos ou interessados, que façam, também, as suas 

apreciações, que todos nós teremos que ter em conta. ---------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, é pena, é que não 

consideremos a recolha dos contributos dos eleitos no Órgão Câmara, antes das 

outras pessoas, com todas as legitimas expectativas que haja e solenes 

contributos que possam advir do período de discussão pública.----------------------  

Agora, não vamos é colocar os eleitos, no mesmo ponto da discussão pública 

tradicional. Aliás, aquilo que tem sido prática corrente, é que documentos desta 

importância e desta natureza, têm sido, previamente, apresentados e debatidos 
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entre nós, acolhidas algumas sugestões, outras não, e só depois é que há o 

momento de discussão pública. Porque o senhor Presidente sabe muito bem, 

que qualquer alteração que seja efetuada ao documento que, primeiro, foi 

colocado a discussão pública, carece de nova discussão pública. -------------------  

Senhor Presidente, nós ao colocar um documento a discussão pública, é esse 

documento que depois vamos aprovar. Não é finda a discussão pública, que 

ainda vamos recolher mais contributos e integrar as alterações. Creio que não é 

esse o propósito, senhor Presidente. ---------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, já disse isto há pouco. 

Houve processos em que fizemos esse debate entre nós, antes do início da 

discussão pública e houve processos em que fizemos durante a discussão 

pública, e outros depois de terminada a discussão pública. Têm havido situações 

diversas e não me parece que não se deva dar hoje este sinal de abertura de 

discussão pública. ---------------------------------------------------------------------------------  

Depois, conforme as alterações, logo analisaremos, do ponto de vista jurídico, 

se se coloca a questão de uma nova discussão pública ou não. Têm havido 

situações em que essa questão se coloca e abre-se um novo período de 

discussão pública, e têm havido situações, em que se considera que as 

alterações não reúnem a substancia necessária, para obrigar a uma nova 

discussão pública. Mas isso só podemos saber no final, quer das propostas 

apresentadas pelos senhores vereadores, dentro ou fora do prazo de discussão 

pública, quer pelas propostas apresentadas pelos intervenientes no processo de 

discussão pública. ---------------------------------------------------------------------------------  

E não estou a tratar os vereadores como os outros, para simplificar a expressão, 

porque, em muitos momentos, já depois de terminar a discussão pública, nós 

temos debatido e incorporado propostas dos senhores Vereadores, porque têm 

um patamar de intervenção que é, completamente, diferente, e o nosso objetivo, 

é que este processo tenha qualidade e seja aprovado e com a incorporação das 

questões que sejam relevantes. Não há nenhum problema nisso. -------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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-----------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ------------------------------------  

O VEREADOR. SR. NUNO BOTELHO: O Partido Social Democrata votou 

favoravelmente, apenas, o início da discussão pública e não os projetos em 

concreto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 86/2021 - 

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, fornecem o serviço de refeições escolares dos 

alunos/crianças que frequentam as respetivas escolas e jardins-de-infância; ----  

B. No âmbito da referida colaboração há que proceder à transferência de verbas 

com o objetivo de suportar as despesas efetuadas com as refeições dos 

alunos/crianças realizadas no mês de janeiro de 2021; ---------------------------------  

C. Com a situação pandémica atual e o consequente encerramento dos 

estabelecimentos de educação e ensino, a verba a transferir corresponde ao 

Serviço de Refeições efetivamente prestado no mês de janeiro de 2021, tendo 

por base as assiduidades registadas na aplicação SIGA. ------------------------------  

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 28.166,55€ (vinte 

e oito mil, cento e sessenta e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos), nos 

moldes previstos na Informação n.º 52/DE-DASE/CG, de 28 de janeiro de 2021. 

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 87/2021 - 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 NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO 2020/2021 -------------------------  

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

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

A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem algumas entidades 

parceiras que, em colaboração com o Município, asseguram as atividades das 

AAAF-prolongamento de horário das crianças que frequentam os respetivos 

Jardins de Infância; ----------------------------------------------------------------------------  

B. É necessário suportar as despesas efetuadas com o referido apoio para os 

meses de fevereiro e março de 2021; ----------------------------------------------------  

C. Também é necessário suportar as despesas correspondentes aos valores que 

deveriam ser faturados aos encarregados de educação nos meses de 

fevereiro e março de 2021; ------------------------------------------------------------------  

D. As entidades parceiras, o plano de pagamentos e os valores das verbas a 

transferir para cada uma encontram-se descritas na Informação n.º 92/DE-

DASE/LM, de 15 de fevereiro 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 aos meses de fevereiro e março de 2021, 

nos moldes previstos na informação n.º 92/DE-DASELM, de 15 de fevereiro de 

2021. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, só para 

sublinhar, que esta Proposta que é aqui apresentada, à semelhança do que 

aconteceu no confinamento do ano passado, permitirá às entidades parceiras, 
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que asseguram o prolongamento de horário, não cobrar esta mensalidade aos 

pais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, aquilo com que nos deparamos, é, sempre que o prolongamento de 

horário é assegurado pela Câmara, a Câmara não cobra esse serviço, quando 

estamos com as aulas suspensas, devido ao confinamento e as entidades 

parceiras, têm muitos pais que acabam por não pagar a mensalidade e também 

não seria justo que a tivessem que pagar, tendo em conta que, se a resposta for 

da Câmara, esse pagamento está isento, nesta fase. -----------------------------------  

Portanto, as entidades parceiras não têm condições económicas para deixar de 

receber essa verba, porque tem recursos humanos, aos quais tem que dar 

resposta, além da sua fragilidade financeira, razão pela qual, ao acrescentar à 

transferência normal, como se o prolongamento de horário estivesse a ser 

prestado, no valor de sessenta e sete mil euros, é ainda, também, previsto o 

pagamento das mensalidades dos pais por estes parceiros, no valor de 

cinquenta e oito mil euros. -----------------------------------------------------------------------  

Quero também referir, que, se o confinamento terminar antes do final do mês de 

março, evidentemente, terá que haver aqui um acerto dos valores que os pais 

pagam e que a Câmara paga. Estamos a partir do princípio que o confinamento 

será até ao final do mês de março, e, se assim não for, naturalmente, que, mais 

à frente, se farão os acertos. --------------------------------------------------------------------    

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

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

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

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

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

 III - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: ------------------------------------------------  

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

--- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento dos seguintes 

documentos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ata da 79.ª Reunião Ordinária dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, realizada em 

2021.01.21; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Ofício com registo de saída nº 7102/2021, de 17.02.2021, enviado ao senhor 

Ministro da Educação, relativo ao pedido de reunião - Parque Escolar. ------------  

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

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

IV - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: ----------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro de 

1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos na 

Ata, dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção do documento a 

seguir identificado, que fica arquivado, em suporte papel, junto às Propostas, em 

pasta anexa ao Livro de Atas: ------------------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 72/2021 - 2ª Alteração Orçamental Permutativa ao 

Orçamento 2021 e Opções do Plano 2021-2025. -----------------------------------------  

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

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

--- 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 dezasseis horas e cinquenta e seis 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. ------------------------------------------------------------------  

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

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

--- 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 
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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, 

 

 

 

 

 

 


