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                                                                                                                                      36ª Reunião Ordinária - 2019-04-24 

------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 36ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2019-04-24 NO PALÁCIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM -  Dada a circunstância de a Vereadora, Srª. Rita Leão e de o 

Vereador, senhor António Marcelino, se encontrarem impossibilitados de 

comparecer à reunião, estiveram presentes o Sr. Carlos César Cipriano Araújo 

e a Srª Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão, tendo a Câmara 

deliberado justificar a falta da Vereadora, Srª. Rita Leão e do Vereador, senhor 

António Marcelino, à presente reunião. ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

abril, vinte e dois, que registava um total de disponibilidades para o dia 

seguinte no montante de vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e nove mil, 

duzentos e oitenta e quatro euro e seis cêntimo. ------------------------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:   

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

PONTO 1. ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2019.03.24 -------------------------------  

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

PONTO 2.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 209/2019- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVA AO 

--------------- RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO DA DELIBERAÇÃO  

--------------- DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR 18.02.2019 - 

--------------- REGº E/ 27379/2019 ------------------------------------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 210/2019- SUBSCRITA 

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

--------------- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  

--------------- MANUTENÇÃO E NOVAS VERSÕES DE HELP DESK PARA  

--------------- OS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E  

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

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 211/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA MOBILIDADE  

--------------- INTERCARREIRAS OU INTERCATEGORIAS, NA  

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

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 212/2019- SUBSCRITA 

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

--------------- RATIFICAÇÃO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  

--------------- A MAIS DE NATUREZA ARQUEOLÓGICA E DE ALTERAÇÃO  

--------------- DO PROJETO DE EXECUÇÃO NA ZONA DA COZINHA; - A  

--------------- RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DOS TRABALHOS A MENOS  

--------------- A DEDUZIR NO CONTRATO INICIAL DA EMPREITADA; - A  

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

--------------- COMPETÊNCIA PARA A ADJUDICAÇÃO E PARA A  

--------------- APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO ----------------------------  

---------------  (PROCº. Nº 1305 – D/DOM) --------------------------------------------------  
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PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 213/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL A  

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

--------------- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE  

--------------- DO TEJO, IP PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE  

--------------- LOUSA ------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 214/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA  

--------------- JARDIM.MERCADO -------------------------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 215/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- AUTORIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE 1 (UM) CONTRATO A  

--------------- TERMO CERTO POR 12 (DOZE) MESES E A CELEBRAÇÃO DE  

--------------- 2 (DOIS) CONTRATOS DE TRABALHO SEM TERMO, PARA A  

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

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

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 216/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

--------------- AMIZADE À AKS-ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ SHOTO --------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 217/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

--------------- AMIZADE, AO INFANTADO FUTEBOL CLUBE -------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 218/2019- SUBSCRITA  

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

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

--------------- GOUVEIA AO INFANTADO FUTEBOL CLUBE -------------------------  
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PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 219/2019- SUBSCRITA  

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

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

--------------- GOUVEIA AO INFANTADO FUTEBOL CLUBE -------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 220/2019- SUBSCRITA  

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

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

--------------- DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA  

--------------- IRIA DE AZÓIA À ASSOCIAÇÃO DE PLANADORES DE SANTA  

--------------- IRIA DE AZÓIA -------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 221/2019- SUBSCRITA  

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

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

--------------- DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  

--------------- CATUJAL/UNHOS À AMRT-ASSOCIAÇÃO PARA A MUDANÇA  

--------------- E REPRESENTAÇÃO TRANSCULTURAL -------------------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 222/2019- SUBSCRITA  

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

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

--------------- GOUVEIA AO SPORT CLUBE SANJOANENSE ------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 223/2019- SUBSCRITA  

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

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

--------------- DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  

--------------- CATUJAL/UNHOS AO ACROMIX CAMARATE CLUBE --------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 224/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

--------------- AMIZADE, AO GIMNOFRIELAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA,  

--------------- CULTURAL E SOCIAL DE FRIELAS ---------------------------------------  
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PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 225/2019- SUBSCRITA  

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

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

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

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

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 226/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E  

--------------- AMIZADE AO CLUBE DE KARATÉ DE LOURES   ---------------------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 227/2019- SUBSCRITA  

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

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

--------------- ORIENTE À ANDDVIS-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE  

--------------- DESPORTO PARA DEFICIENTES VISUAIS -----------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 228/2019- SUBSCRITA  

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

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

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

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

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 229/2019- SUBSCRITA  

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

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

--------------- DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA  

--------------- IRIA DE AZÓIA AO GRUPO DESPORTIVO DE PIRESCOXE   ----  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 230/2019- SUBSCRITA  

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

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

--------------- DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA  

--------------- IRIA DE AZÓIA AO GRUPO DESPORTIVO DE PIRESCOXE ------  
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PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 231/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- DE PAGAMENTO DE VALOR DE ENTRADA NOS MUSEUS  

--------------- MUNICIPAIS DE LOURES DURANTE A REALIZAÇÃO DE  

--------------- VÁRIOS EVENTOS MUNICIPAIS -------------------------------------------  

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 232/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- DE PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE  

--------------- TEMPOS LIVRES-JOVENS NA AUTARQUIA ---------------------------  

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

PONTO 26. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 233/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- DA DOAÇÃO, A BENEFICÍO DE INVENTÁRIO, DE  

--------------- MONOGRAFIAS PARA INCORPORAR O FUNDO  

--------------- BIBLIOGRÁFICO DA REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE  

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

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

PONTO 27. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 234/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- DO PAGAMENTO DA TAXA MUNICIPAL DEVIDA PELA UNIÃO  

--------------- DE FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZOIA, SÃO JOÃO DA  

--------------- TALHA, E BOBADELA, REFERENTE À CREMAÇÃO DE  

--------------- OSSADAS --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 28. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 235/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- ELABORAÇÃO, TERMOS DE REFERÊNCIA, E ABERTURA DE  

--------------- UM PERIODO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO  

--------------- PLANO DE PORMENOR DA QUINTA DO CARMO  -------------------  

---------------  (PROCº. Nº80/2015/DPMOTRU) --------------------------------------------  

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

PONTO 29. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 236/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- A ALTERAÇÃO DO N.º 3 DO ARTIGO 10º DAS NORMAS DO  
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--------------- SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA PARA O ANO LETIVO  

--------------- 2018/2019 --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 30. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 237/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE  

--------------- LOURES E OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS VISANDO O  

--------------- APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE  

--------------- CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EB 2/3 E EB1  

--------------- CONCELHIAS ---------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 31. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 238/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- A TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA OS AGENTES  

--------------- SOCIOEDUCATIVOS -----------------------------------------------------------  

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

PONTO 32. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 239/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- A TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO DE  

--------------- ESCOLAS DE SÃO JOÃO DA TALHA -------------------------------------  

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

PONTO 33. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 240/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS JUNTAS DE  

--------------- FREGUESIA, NO ÂMBITO DO PLANO DE TRANSPORTE  

--------------- ESCOLAR --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 34. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 241/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- - O INÍCIO, TIPO E AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A  

--------------- DESIGNAÇÃO DO JÚRI E DO GESTOR DO CONTRATO -  

--------------- RELATIVO À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE  

--------------- ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE LOURES PARA O ANO  

--------------- LETIVO 2019/2020 --------------------------------------------------------------  
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PONTO 35. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 242/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- A ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL INTERNO DE  

--------------- ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO DE 2 (DOIS)  

--------------- LUGARES NA CATEGORIA DE TÉCNICO DE INFORMATICA ----  

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

PONTO 36. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 243/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- A ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL INTERNO DE  

--------------- ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO DE 10 (DEZ)  

--------------- LUGARES NA CATEGORIA DE FISCAL MUNICIPAL ----------------  

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

PONTO 37. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 244/2019- SUBSCRITA  

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

--------------- O REFORÇO DO MONTANTE MÁXIMO DE ENCARGOS COM O  

--------------- RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NECESSÁRIOS À  

--------------- OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS E NÃO  

--------------- OCUPADOS NO MAPA DE PESSOAL   ----------------------------------  

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, em primeiro 

lugar, no dia em que nos aproximamos das comemorações dos quarenta e 

cinco anos do Vinte e Cinco de Abril, quero deixar uma mensagem de grande 

saudação a todos os democratas e a todas as forças políticas, no momento em 

que se assinala esta data. Uma revolução duramente conquistada por muitas 

décadas de luta e de intervenção para derrubar o fascismo, que nos trouxe um 

conjunto de conquistas de direitos e de progresso que, ainda hoje, continuam a 

ser uma marca fundamental da nossa sociedade e do nosso país.  -----------------  

Penso que o espírito do Vinte e Cinco de Abril continua a ser o de mantermos 

uma alta exigência na garantia de melhores condições de vida para todos, mais 

igualdade e mais desenvolvimento para o nosso país, nesse espírito que está e 



 

                                                                                                                                            

9/92 

 

 

                                                                                                                                      36ª Reunião Ordinária - 2019-04-24 

continua presente no povo português, e em muitos que exercem funções 

públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Também não posso deixar de assinalar a importância que o Poder Local 

Democrático tem na sociedade saída da revolução de abril, com o seu 

património de transformação social e territorial, de garantia de um conjunto de 

direitos, de condições de vida e de habitabilidade que, sem o Poder Local 

Democrático não teriam sido possíveis, e que ainda hoje são essenciais. 

Questões como o acesso à cultura, ao fornecimento de bens essenciais e de 

serviços básicos, o apoio na área do ensino e na área social, e um conjunto de 

outras responsabilidades do Poder Local que continuam a ser decisivas para a 

vida dos portugueses. Isto deve-se, também, ao Vinte e Cinco de Abril e ao 

facto de se ter, com a revolução de abril e a sua Constituição de mil 

novecentos e setenta e seis, um Poder Local eleito próximo das populações, 

com grande capacidade de execução e, ao mesmo tempo, sujeito a 

permanente escrutínio e participação. O que é, sem dúvida, uma das chaves 

do seu segredo.  ------------------------------------------------------------------------------------  

O Município está fortemente empenhado nas comemorações do Vinte e Cinco 

de Abril, em particular neste ano em que se celebram os quarenta e cinco anos 

desta nossa revolução, e em que queremos que fique bem vincada a 

importância que ela tem para o nosso concelho, para o país e para a nossa 

população.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, é com esta saudação a todas as forças democráticas, a todos os 

senhores eleitos, munícipes e concidadãos, que quero assinalar com esta 

singela declaração estes quarenta e cinco anos do Vinte e Cinco de Abril.  ------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, também quero 

deixar uma nota à data e à efeméride que se avizinha. Pessoalmente não vivi o 

Vinte e Cinco de Abril, mas penso que representa uma data maior no nosso 

país e na nossa história, que devemos sempre acompanhar e lutar, para que 

não haja nenhum retrocesso social relativamente a essa data. Os quarenta e 

cinco anos do Vinte e Cinco de Abril devem ser para todos porque, ao 

celebrarmos esta data, percebemos que é uma data marcante, que aquilo que 

se faz hoje a bem das populações e o facto de sermos eleitos já é, por si, uma 

das vitórias do Vinte e Cinco de Abril. ´ ------------------------------------------------------  
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Associo-me às palavras do senhor Presidente e também consideramos que é 

uma data que deve ser mantida, acarinhada e, cada vez mais, relembrada a 

quem não a viviu, como é o meu caso e de muitos dos que estão aqui 

presentes.  -------------------------------------------------------------------------------------------   

Senhor Presidente, num outro ponto, quero agradecer as respostas que nos fez 

chegar aos requerimentos apresentados pela bancada do Partido Socialista. 

No entanto, deixo a nota que, no requerimento em que solicitámos o valor de 

manutenção e conservação e de outros investimentos no parque escolar, 

aquilo que pedimos é que fosse descriminado esse valor por equipamento 

escolar. Assim, reitero esse pedido para que o mapa seja completado, de 

forma a que possamos analisar o que foi despendido por cada equipamento 

escolar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Recebemos, também, os documentos de prestação de contas, quer da 

Gesloures, quer da Louresparque e, relativamente aos documentos da 

Gesloures, tenho alguns reparos.  -------------------------------------------------------------  

Penso que é importante a forma como são apresentados os documentos e, por 

exemplo, na página onze do relatório de gestão, para quem não está 

efetivamente envolvido na gestão e para quem tem de o analisar, deve ser 

claro relativamente aos aspetos que ali são colocados. Assim, refere-se no 

segundo parágrafo respeitante a “Operação, Manutenção e Conservação”: “(…) 

Durante 2018 estima-se que tenham utilizado as nossas águas cerca de 56 50 

por mês, perfazendo cerca de 681 000 ao ano (…)”. Quem lê, não consegue 

perceber o que se está a dizer, mas pode ser falha minha. E continua: “(…) 

efetuaram-se um total de 290 recolhas de água das nossas piscinas para 

análise, das quais resultou um apuramento de cerca de 4060 resultados. Os 

resultados obtidos afirmar que foi o melhor ano, (…)”. A própria construção 

sintática da frase não faz sentido. Mas, fazendo menção a estas recolhas, 

deviam constar os relatórios associados às mesmas, já para não falar que é a 

única parte do relatório que não está formatada da mesma forma que o 

restante documento. Estes serão pormenores, mas deviam dar-lhe alguma 

atenção.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Na página seguinte, no capítulo “Origem dos Recebimentos e dos Gastos”, 

denoto o seguinte: o aumento que fizemos, relativamente à comparticipação 

municipal, não chegou para fazer face às necessidades efetivas da Gesloures. 

Estamos a falar de uma empresa municipal, que devia ter algum sentido de 
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equilíbrio. Quando me refiro a equilíbrio, para percebermos do que estou a 

falar, diz-se o seguinte: “(…) das vendas recebemos dez mil e cem euros, mas 

o custo das mercadorias que vendemos gastámos quinze mil (…)”. Logo à 

priori há um desfasamento de verbas. Mas, o que mais me preocupa é que 

tivemos um desvio orçamental final, de dois virgula sessenta e quatro por cento 

para cima nos gastos. O que significa que se gastou, logo à priori, dois vírgula 

sessenta e quatro por cento a mais do que aquilo que foi previsto.  -----------------   

Preocupa-me, também, e haverá uma explicação muito mais lógica para esta 

matéria, é que a dívida a fornecedores a trinta e um de dezembro subiu 

quarenta e seis por cento, relativamente ao período homólogo anterior.  ----------  

Um outro ponto que nos deve preocupar a todos, enquanto Vereadores da 

Câmara Municipal, é que temos um resultado líquido do exercício no valor de 

setenta mil euros, quando aumentámos a comparticipação para a Gesloures, 

para este ano, de forma significativa. O que se passa é que, mesmo com esse 

aumento da comparticipação, tivemos setenta mil euros negativos na 

consolidação de contas.  -------------------------------------------------------------------------  

Esta situação deve fazer-nos pensar e ponderar. Compreendo algumas das 

explicações que são apresentadas, nomeadamente, na questão do 

descongelamento das verbas aos funcionários. Mas, esta situação era 

previsível e não se consegue compreender os resultados negativos nesta 

prestação de contas.  -----------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, começo por prestar 

algumas explicações breves e, em relação às questões do senhor Vereador 

Nuno Dias. Diria que se não fosse Vereador nesta Câmara Municipal e não 

assistisse às reuniões de Câmara, estaria completamente à vontade para 

colocar as questões que hoje colocou. Mas, sendo Vereador nesta Câmara 

Municipal e tendo assistido, como todos assistimos, quer aqui, quer na 

Assembleia Municipal, a um intenso debate sobre as questões que 

condicionaram a atividade da Gesloures, e que eram previsíveis no ano de dois 

mil e dezoito, penso que tem menos margem de manobra para colocar 

algumas das questões que aqui colocou. São obviamente legítimas, está aqui a 

representar quem o elegeu, e tem toda a legitimidade para as colocar e vou 

tentar dar as respostas possíveis.  ------------------------------------------------------------  
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Relativamente à questão do número de utilizadores, certamente trata-se de 

uma gralha, porque há uma discrepância dos números que não consigo 

explicar, mas que não me parece ser relevante. No entanto, encontra-se na 

sala a senhora Presidente do Conselho de Administração da Gesloures e, com 

certeza, estará em condições para prestar esse esclarecimento, caso seja 

necessário.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à suficiência, ou à insuficiência, das transferências feitas por esta 

Câmara Municipal para a Gesloures, no quadro daquilo que é o contrato 

programa e outros instrumentos de gestão contratualizados entre o Município e 

a empresa, desde o início que sabíamos que era previsível que houvesse um 

acréscimo significativo da despesa com o pessoal. Despesa esta resultante do 

descongelamento das progressões nas carreiras, dos aumentos que era 

previsível que viessem a acontecer, e das necessidades de contratação que 

uma empresa em crescimento, do ponto de vista do número de utilizadores, 

justifica. Isso foi intensamente discutido.  ---------------------------------------------------  

O senhor Vereador, agora, diz que era perfeitamente previsível. Não senhor 

Vereador, não era nada previsível. Tanto não era previsível que o Conselho de 

Administração tardou em assumir uma posição, face a instrumentos legais que 

eram contraditórios entre si. Ou seja, tinhamos um parecer da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional que apontava num sentido em 

relação à reposição das valorizações remuneratórias, e uma Lei do Orçamento 

Geral do Estado que tardou em ser publicado e, quando o foi, nuns casos era 

omissa, e em outros casos a sua interpretação remetia para a impossibilidade 

de pagamento de algumas das valorizações remuneratórias. Portanto, o 

Conselho de Administração tardou, como todos sabemos e levou a alguma 

discussão e debate nesta Câmara e na Assembleia Municipal, em assumir uma 

posição. O que aconteceu quando houve uma pronúncia da Provedoria, no 

sentido de reconhecer que havia “espaço de manobra” para se poder levar a 

cabo determinado tipo de pagamentos.  -----------------------------------------------------  

Esta situação era impossível de prever, porque não sabíamos como é que o 

Governo se ia comportar quanto às valorizações remuneratórias, ao aumento 

do salário mínimo nacional, e em relação a tantos outros fatores que 

contribuem para a formação dos custos associados com pessoal. Se o senhor 

Vereador esteve atento, e terá estado com certeza, aos relatórios de gestão 

intercalares, encontra nesses relatórios referência à possibilidade da empresa 
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terminar o exercício de dois mil e dezoito numa situação de défice. Estão lá 

colocados, não foram inventados agora, nem vêm justificar uma situação à 

posteriori. Estão lá plasmados e é dito, claramente, que face ao aumento dos 

custos com pessoal é possível que a empresa tenha um resultado líquido do 

exercício negativo. Portanto, desse ponto de vista está clarificada a questão 

que se prende com o aumento da despesa com pessoal.  -----------------------------  

Trabalhámos num quadro de grande incerteza, que gostaríamos que fosse o 

mais favorável possível aos trabalhadores. Fizemos uma interpretação no ano 

de dois mil e dezoito, era eu Presidente do Conselho de Administração nesta 

data, no sentido de fazer prevalecer os direitos dos trabalhadores, e corremos 

até algum risco, do ponto de vista do Conselho de Administração, ao decidir 

como decidimos. É preciso dizer com grande clareza nesta Câmara, que foi 

com risco pessoal para aqueles que decidiram o pagamento de determinado 

tipo de verbas e, ainda assim, decidimos fazê-lo. Portanto, é essa a razão que 

leva à necessidade de se aumentar a transferência para a Gesloures.  ------------  

As questões relacionadas com as dívidas a fornecedores, também estão 

explicadas no relatório. O senhor Vereador sabe que há um diferendo entre a 

Gesloures e uma empresa que lhe fornece energia, que tem estado sempre 

plasmado no exercício e nas respetivas contas, e é um assunto que se 

encontra em demanda judicial. Trata-se de um assunto que não está sanado, 

nem sabemos como vai terminar. No entanto, a Gesloures entende que não 

pode dar aval, nem guarida, à ideia que existe por parte do fornecedor de que 

pode, unilateralmente, decretar um aumento de preços na energia que nos 

fornece e achar que a empresa tem que acompanhar a sua posição, porque 

assinámos um contrato. Assinámos um contrato que vai no sentido de 

pagarmos um determinado preço, que a empresa não garantiu que se 

mantinha, ao contrário daquilo que eram as condições contratuais, e que 

decidiu aumentar unilateralmente. Não aceitamos isto em nome da defesa do 

interesse público, e é isso que faz crescer a dívida a fornecedores, como o 

senhor Vereador sabe lendo estes relatórios.  ---------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, referi que a 

dívida aumentou quarenta e seis por cento porque este é, de facto, o dado que 

tenho, dizendo-se depois que a dívida à EDP representa noventa e oito ponto 

trezentos e oitenta e sete mil euros. Mas, no gráfico da evolução das dívidas 
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aos fornecedores, nem sequer consigo quantificar o valor que está em dívida. 

Ou seja, pelo gráfico não consigo dizer se são cento e quarenta e cinco mil 

euros, se são cento e trinta mil euros, mas consigo identificar que, deste valor, 

noventa e oito mil euros são de dívida à EDP e já falámos sobre esta matéria 

na última prestação de contas da Gesloures.  Neste documento não consta o 

valor efetivo da dívida, e penso que era importante saber qual é o montante 

global, para extrair o valor da dívida à EDP, e concordo com o senhor Vice-

Presidente, porque se foi contratualizado um valor é esse valor que tem de ser 

mantido, independentemente do operador querer fazer de forma diferente.  -----  

Sobre o pagamento das faturas em dívida, diz-se que houve um aumento do 

prazo médio do seu pagamento, em cerca de dez por cento.  ------------------------  

Senhor Vice-Presidente, lembro-me que quando foi aprovado o contrato 

programa para a Gesloures, foi aqui referido que o incremento do valor serviria 

e cobriria o descongelamento das carreiras. Nessa altura, foi aqui questionado 

por esta bancada, e penso que pela bancada do Partido Social Democrata, se 

esse aumento serviria para esse fim, e foi-nos garantido que sim. Ou seja, foi 

garantido que grande parte desse valor seria para o descongelamento das 

carreiras e, a outra parte, seria para subsidiar os descontos dados, e bem, para 

a utilização. Não ponho nada disto em causa, mas o senhor Vice-Presidente 

esquece-se que o contrato programa passou, em dois mil e dezassete, de 

quinhentos e oitenta e dois mil euros, para, em dois mil e dezoito, oitocentos e 

dois mil euros.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que sempre referi que achava que poderia ser, efetivamente, um 

problema é, de facto, um problema, porque a dependência da Gesloures 

relativamente aos contratos programa é de trinta e sete por cento. Ou seja, 

trinta e sete por cento da existência da Gesloures depende dos contratos 

programa. Não discordo dessa opção, e penso que a Câmara Municipal e a 

Gesloures fazem um serviço meritório. Mas aumentámos o valor 

contratualizado, com a premissa de que parte desse valor seria para os 

descongelamentos e a outra parte seria para o apoio à redução de preços de 

utilização, mas o facto é que esse valor não chegou para que o resultado fosse 

positivo em cerca de setenta mil euros. É isso que está no documento.  ----------  

Agradeço, também, o envio dos documentos de prestação de contas da 

Louresparque, sobre os quais quero deixar duas notas que me parecem 

significativas. Assim, gostaria de obter alguma explicação para o seguinte: nos 
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rendimentos “ZEDL” houve uma receita inferior, comparativamente ao ano de 

dois mil e dezoito. No ano passado a explicação foi de que esse facto se devia 

à chuva, mas este ano não consta no documento qual o motivo para este 

rendimento ter sido mais baixo, nesta rubrica.  --------------------------------------------  

Na parte dos investimentos, há uma situação que me faz alguma confusão 

porque, na página dezasseis do relatório no capítulo “Investimento”, há algo 

que não faz sentido que seja contabilizado enquanto investimento. Ou seja, 

pressupõe-se que quando se fala em investimento seja uma aquisição, e não 

manutenções. Refere-se que foi adquirida uma viatura de apoio à fiscalização e 

um reboque para remoção de viaturas, que considero como investimentos 

claros, mas já não considero um investimento uma campanha de comunicação. 

Custa-me considerar e contabilizar como investimento, numa contabilidade 

pública, uma campanha de comunicação. Penso que esta situação não deve 

ser considerada contabilisticamente como um investimento, nem deve estar 

plasmada nos investimentos que se fazem, enquanto entidade.  --------------------     

Penso que o relatório da Louresparque está bastante mais equilibrado que o da 

Gesloures, pelo menos este documento não me levanta tantas reservas.  --------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: O senhor Vereador retoma, em larga medida, 

os argumentos que tinha utilizado na sua primeira intervenção, para tentar 

provar que a Gesloures não soube prever, nem a sua vida do ponto de vista 

financeiro, nem os gastos com pessoal. Devo recordar-lhe que a Câmara 

Municipal assumiu um contrato programa com a Gesloures para o ano de dois 

mil e dezanove, onde considerava um conjunto de verbas relacionadas, 

exatamente, com as duas componentes que refere.  ------------------------------------  

Ao assinar o contrato programa, a Câmara Municipal fixa à Gesloures um 

conjunto de obrigações, do ponto de vista do serviço que tem de prestar à 

população do concelho, relacionadas com a prática de determinados preços a 

nível social, para acessibilizar a prática da natação à população mais 

fragilizada. Estão neste caso as pessoas desempregadas, as crianças e os 

idosos, para os quais a Gesloures tem uma política tarifária de redução 

significativa dos respetivos preços. Isso, naturalmente, tem um custo. Ou seja, 

os custos operacionais continuam a ser os mesmos, e é preciso que alguém 

suporte os custos associados à prática de preços sociais. Esta situação resulta 
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na necessidade da Câmara Municipal dotar a empresa de meios financeiros, 

que lhe permita equilibrar as suas contas.  -------------------------------------------------  

Ao ouvir o senhor Vereador no seu discurso, parece que a Gesloures deu um 

prejuízo monstruoso e completamente descontrolado. No entanto, a variação 

entre aquilo que era o inicialmente previsto, e o resultado final da Gesloures 

não chega a ser de três por cento. O que numa empresa da dimensão da 

Gesloures, com o orçamento que esta empresa tem de milhões de euros, é, de 

facto, pouca coisa. A explicação para que isto aconteça já foi dada, mas vou 

voltar a repeti-la. ------------------------------------------------------------------------------------   

A empresa teve este ano um ano muito especial, do ponto de vista da sua 

atividade, porque teve de aumentar os seus custos com pessoal, mercê de 

duas razões fundamentais: a primeira é que foram repostos um conjunto de 

direitos, retomadas as valorizações remuneratórias dos trabalhadores e pagas 

um conjunto de horas extraordinárias que, em alguns casos, vinham de 

anteriores mandatos autárquicos e que estavam por regularizar, que a empresa 

assumiu, pagou e tem hoje em dia. Isto significa que é preciso ter recursos 

financeiros para esse efeito e não era possível determinar, como já tive ocasião 

de explicar, no início do exercício, porque quando apresentámos os 

documentos previsionais não sabíamos, exatamente, como é que o Governo ia 

legislar em relação às valorizações remuneratórias. Ia ser reposto, ou não, o 

décimo terceiro mês na totalidade? Ia, ou não, retomar-se a possibilidade dos 

trabalhadores progredirem nas respetivas carreiras? Tudo isto era 

absolutamente imprevisível, face à ausência de uma Lei do Orçamento Geral 

do Estado, que veio a ser publicada quase com meio ano decorrido, em dois 

mil e dezoito. Naturalmente que a empresa adotou um procedimento de cautela 

relativamente a esta matéria. Podia ter pedido à Câmara Municipal, batendo à 

porta da “tia rica”, os meios que considerasse que poderiam vir a ser 

necessários para o exercício, nomeadamente, para saldar este acréscimo da 

dívida com pessoal. Na altura, entendeu o Conselho de Administração que não 

o devia fazer, que devia ser contido relativamente a esta matéria, e que era 

preferível uma cobertura de prejuízos no final quando apurássemos a 

totalidade as contas, em vez de estar a pedir dinheiro, quando não sabíamos 

qual o montante necessário para resolver este assunto.  -------------------------------  

Senhor Vereador, tendo lido o relatório, como leu, está lá claramente que não 

só houve as reposições e valorizações remuneratórias a inflacionar os preços 
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dos custos com pessoal, por comparação com o ano anterior, como houve a 

admissão de mais trabalhadores para a atividade da empresa, que não tem 

parado de crescer em relação ao número de utilizadores. Se olhar para os 

números, relativamente ao número de utilizadores, rapidamente consegue 

constatar que esta empresa, num quadro muito difícil, do ponto de vista 

financeiro para a população, entre o ano de dois mil e treze e ao final do ano de 

dois mil e dezoito, não cessou de crescer em relação ao número de 

utilizadores. Aliás, situação que inverteu e que vinha acontecendo 

anteriormente, porque desde dois mil e onze a dois mil e treze estava em 

queda quanto ao número de utilizadores, tendo passado de menos de sete mil 

e oitocentos, para pouco mais de seis mil e oitocentos.  --------------------------------  

O mandato anterior foi um mandato de crescimento ativo do número de 

utilizadores e, se há mais utilizadores, são necessários mais professores de 

natação, mais pessoas a fazer limpeza, a garantir a segurança e a funcionar 

dentro da piscina.  ---------------------------------------------------------------------------------  

A Gesloures trabalhou num quadro muito deficitário em relação ao pessoal, que 

veio a ser compensado, embora só de forma parcial, com o acréscimo de 

pessoal que também está plasmado no documento que o senhor Vereador tem 

à sua disposição, que é a prestação de contas. Indica, claramente, que foi 

necessário este acréscimo, porque se assim não fosse não conseguíamos 

prestar o serviço, ou seria um serviço de pior qualidade. Ora, se há coisa que 

distingue a empresa é, de facto, a qualidade do serviço prestado à população. 

Senhor Vereador, tentar fazer acreditar a Câmara, ou quem nos está a ouvir 

fora da Câmara, que esta é uma empresa que vive das transferências 

municipais, é uma coisa extraordinária. É bom lembrar que a Lei do Setor 

Empresarial Local fixa com grande clareza que o limite máximo das 

transferências de uma autarquia, do acionista Câmara Municipal, para uma 

empresa municipal não pode exceder os cinquenta por cento. Ora, na 

Gesloures, essa transferência não chega a ser de trinta por cento, depois do 

aumento de pessoal. É isso mesmo. Por outro lado, foi exatamente a situação 

de défice crónico da empresa que levou, durante anos e anos, a uma situação 

nesta Câmara Municipal que era, sistematicamente a empresa dava prejuízos 

que a Câmara Municipal decidia, em momento igual a este que hoje aqui 

temos, cobrir com uma transferência para cobertura de prejuízos, que é outra 

figura que existe na lei. Nunca a Coligação Democrática Unitária adotou 
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semelhante postura, porque sempre entendeu que a empresa deveria ter 

objetivos claramente definidos e com clareza para o exercício do ano, os meios 

financeiros, e o Conselho de Administração devia gerir, o melhor possível, 

esses resultados e não como acontecia anteriormente. Com a gestão do 

Partido Socialista baixava-se artificialmente a transferência da Câmara 

Municipal, para no final do exercício, e no ano a seguir, cobrir os prejuízos. Foi 

esta a política do Partido Socialista durante anos, em relação à empresa 

municipal Gesloures.  -----------------------------------------------------------------------------  

Se o senhor Vereador tiver dúvidas consulte os documentos, ou fale com os 

seus camaradas que estavam no anterior mandato. Foi isto que durante anos 

se praticou, e entendeu a Coligação Democrática Unitária que não era por aqui 

que devíamos ir.  -----------------------------------------------------------------------------------  

O verdadeiro desafio à gestão é transferir os meios que se consideram 

necessários para poder levar a cabo o exercício, e cabe ao Conselho de 

Administração encontrar as melhores soluções, dentro da “baliza” financeira 

que lhe foi colocada. Foi isso que aconteceu sistematicamente ao longo de 

todos os anos, desde que a Coligação Democrática Unitária voltou a conquistar 

a Câmara Municipal de Loures. Pela primeira vez, no ano de dois mil e dezoito, 

isto não é assim. Mas, não é assim por esta razão que aqui está explicada. Há 

acréscimo das despesas com pessoal, houve um acréscimo na conservação e 

manutenção, que o senhor Vereador também não referiu na sua intervenção, 

com significativos investimentos, nomeadamente, na piscina de Santo António 

dos Cavaleiros, na reposição de equipamentos necessários para o exercício e 

para a atividade das aulas de natação, que vieram onerar este quadro.  ----------  

É bom lembrar que, desde que a Coligação Democrática Unitária esta na 

gestão da Gesloures e da Câmara Municipal, é a primeira vez que acontece a 

empresa fechar o exercício com resultado negativo.  ------------------------------------  

Também é bom lembrar que se não fosse a decisão arrojada que tivemos de 

tomar, com o acordo de todas as forças políticas, no final do mês de dezembro 

do ano de dois mil e treze, esta empresa tinha fechado, porque não cumpria 

aquilo que a Lei do Setor Empresarial Local fixa. Ou seja, uma empresa que dê 

durante três anos sucessivos um prejuízo líquido do exercício é encerrada. E 

era nessa circunstância que estava a Gesloures, no final do ano de dois mil e 

treze. Foi necessário construir um contrato programa nesta Câmara Municipal, 

com o acordo de todas as forças políticas, para que se pudesse salvar a 
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empresa, os postos de trabalho e o serviço público que é prestado às 

populações.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vereador, vir agora falar de um desvio de dois por cento é, de 

facto, preciso “topete”, como várias vezes já se disse nesta Câmara Municipal.   

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Começo por me associar àquilo 

que já aqui foi dito no que respeita às comemorações do Vinte e Cinco de Abril, 

quer pelo senhor Presidente, quer pelo senhor Vereador Nuno Dias. Deixo um 

sublinhado especial na importância que o Vinte e Cinco de Abril teve no Poder 

Local Democrático, e no facto de termos hoje mulheres no exercício de funções 

públicas, políticas, nomeadamente nas autarquias locais, o que destaco como 

uma conquista, também, de Abril.  ------------------------------------------------------------   

Senhor Presidente temos hoje um ponto na nossa Ordem do Dia que me leva a 

questionar o seguinte: hoje, na reunião de Câmara, temos a aprovação de um 

importante protocolo com a Administração Regional de Saúde para a 

disponibilização de instalações na Freguesia de Lousa, para ali funcionar 

aquela unidade de saúde. Assim, questiono, obteve alguma resposta em 

relação a todas as outras unidades de saúde em que aguardamos uma 

resposta, por parte da Administração Regional de Saúde, aquando da 

preparação deste documento? Concretamente, sobre os centros de saúde de 

Santo Antão do Tojal e do Catujal houve alguma evolução no compromisso por 

parte da Administração Central, com perspetivas de construção destas duas 

importantes unidades de saúde?  -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Também quero deixar uma 

referência em relação ao Vinte e Cinco de Abril, à semelhança do senhor 

Presidente, da senhora Vereadora e do senhor Vereador. No entanto, eu, mais 

que deixar essa palavra ao Vinte e Cinco de Abril, deixo a todos aqueles que 

lutaram durante muitos anos, para que hoje possamos ser livres e possamos 

estar aqui a falar abertamente, sem qualquer tipo de problema. Portanto, mais 

que a data em si, quero deixar esta referência a quem lutou e trabalhou durante 

anos, muito deles com o custo da própria vida. Esses sim, são os principais 

mentores da nossa democracia, da nossa liberdade, que ficou espelhada no 

Vinte e Cinco de Abril.  ---------------------------------------------------------------------------   
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Senhor Presidente, em relação ao relatório da AMAGÁS este não nos suscita 

dúvidas, mas gostaria de saber se houve algum motivo para, neste caso, o 

senhor Vereador Tiago Matias, e no ano passado o ex-Vereador António 

Pombinho, não participarem nas reuniões nem do Conselho Intermunicipal, 

nem do Conselho Diretivo, ou se foi apenas por incompatibilidade de agenda. 

Bem sei que só temos uma posição de observador, mas, de qualquer forma, 

gostaria de perceber se houve algum tipo de constrangimento que não apenas 

pessoal, e mais de âmbito político.  -----------------------------------------------------------  

Em relação aos relatórios das empresas municipais, eu não ia intervir, mas, 

depois de ouvir algumas das explicações dadas pelo senhor Vice-Presidente, 

chego à conclusão que a Gesloures vive num oásis, no paraíso, no nosso 

Município, porque teve um resultado negativo de setenta mil euros, apesar de 

ter recebido um subsídio da Câmara Municipal de cerca de um milhão de 

euros, mais concretamente novecentos e oitenta mil euros, e mais setenta ou 

oitenta mil euros dos SIMAR. Portanto, os subsídios municipais, diretamente da 

Câmara Municipal, ou dos SIMAR, são superiores a um milhão de euros e, 

mesmo assim, o senhor Vice-Presidente considera que as contas da Gesloures 

estão extraordinárias. De facto, tem razão quando diz que aumentou em cerca 

de cinquenta por cento os custos com a manutenção e conservação, mas 

esses custos, principalmente de conservação, não se repetem todos os anos. 

Como tal, sendo esta gestão da Gesloures tão brilhante, refere-se mesmo no 

documento que foi a melhor dos últimos anos. Não diz isto? Mas diz que é uma 

boa gestão, porque no passado era muito mau. No passado a gestão da 

Gesloures era má, e melhorou um “bocadinho”.  ------------------------------------------  

Mas, tendo em conta este discurso do senhor Vice-Presidente, penso que 

podemos tirar daqui a ideia que, no próximo ano de dois mil e vinte, a 

transferência no âmbito do contrato programa que o Município tem com a 

Gesloures irá baixar, porque as obras de conservação não são necessárias 

todos os anos, as receitas aumentaram, bem como o número de utentes. 

Portanto, sendo uma gestão brilhante, deduzo que para o ano não teremos, 

com certeza, níveis de transferências tão elevados.  ------------------------------------  

Senhor Presidente, digo-lhe com toda a frontalidade que quando os senhores 

apresentarem essa proposta, se decidirem baixar em cinquenta por cento as 

transferências, votaremos favoravelmente esse contrato programa.  ---------------    
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor vereador, que proposta tão 

aliciante e tão “praticável”. Pois é, mas temos muito mais utentes, e as contas 

em dia, o que faz alguma diferença.  ---------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, não é verdade 

que a Gesloures esteja dependente dos subsídios recebidos em vinte por 

cento. Não é. A dependência da transferência municipal é de trinta por cento, 

não estou a dizer que isso seja negativo, dependendo dos objetivos para que 

são canalizadas. Pelo contrário. ---------------------------------------------------------------   

O senhor Vice-Presidente nunca me ouviu dizer que achava esta situação uma 

aberração, nem me vai ouvir dizer que votarei favoravelmente se baixar o valor 

a transferir em cinquenta por cento. Não. A questão não será essa. A questão é 

a previsibilidade da despesa que já existia. Tanto existia que um dos motivos 

que nos fez aprovar este contrato programa, desta forma, era pela 

previsibilidade dos valores que seriam necessários. Foi só por isso, porque a 

variação do subsídio à exploração foi de quase quarenta por cento. Ou seja, 

aquilo que a Gesloures recebia em dois mil e dezassete, e aquilo que passou a 

receber, em dois mil e dezoito, teve um aumento de quarenta por cento. A 

variação é de trinta e sete ponto oitenta e dois por cento relativamente ao que 

recebia em dois mil e dezassete, para o que recebeu em dois mil e dezoito. 

São quarenta por cento a mais. Pensávamos nós que faria face, também, 

porque era isso que constava no contrato programa, ao reposicionamento 

remuneratório.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Os dados estão lá senhor Vice-Presidente, por exemplo, na página dezassete 

houve um esforço hercúleo, ao passar de oitenta e sete funcionários, em dois 

mil e dezassete, para noventa e quatro. Quando sabemos que houve uma 

regularização dos precários, que se aumentou o quadro de pessoal em mais 

sete funcionários, e se mantiveram, também, sessenta avenças. Compreendo 

que muitas delas sejam verdadeiras avenças, e que sejam necessárias.  ---------  

Senhor Vice-Presidente, já por outra vez lhe disse que não discordo da forma 

como foi feito, mas deixo o alerta porque, não sendo um resultado negativo 

significativo, é um resultado negativo. O problema é que esse resultado 

negativo de três por cento do orçamento é de despesa não prevista. Não é um 

desvio, ou um défice, é despesa não prevista que, eventualmente, terá de ser 

paga.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Os senhores Vereadores, certamente tendo 

acompanhado a atividade da Gesloures, como todos acompanhamos, sabem 

que a redução da transferência do Município para a Gesloures é uma coisa que 

se pratica desde o ano de dois e catorze, até ao ano de dois mil e dezoito. Ou 

seja, todos os anos, desde o ano de dois mil e catorze, até ao ano de dois mil e 

dezoito, que o Município transferiu menos dinheiro que no ano anterior para a 

Gesloures. É disto que se trata. Cresceu no ano passado, e foi dito na 

discussão a propósito do contrato programa que, claramente, a despesa com 

pessoal iria crescer, como naturalmente teria de crescer, e cresceu. Não 

tínhamos era a certeza se chegava, porque não dominávamos o que era a Lei 

do Orçamento Geral do Estado, o que eram as valorizações remuneratórias, 

etc..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Há, ainda, um outro dado que está plasmado no relatório, mas que os senhores 

Vereadores teimam em não referenciar, que é o aumento de um produto 

essencial para a atividade da Gesloures, que é o aumento da energia utilizada 

no funcionamento das piscinas. É um custo muito significativo, que ao longo de 

todo o ano de dois mil e dezoito subiu por várias vezes. Esta energia a que me 

refiro é o gás natural, a eletricidade e os combustíveis utilizados nas viaturas 

que estão ao serviço da Gesloures, e que têm um grande significado do ponto 

de vista dos custos, que se somam às despesas que cresceram, e muito, no 

domínio do pessoal, da conservação e manutenção que, ao contrário daquilo 

que o senhor Vereador Nuno Botelho diz, não se fazem uma vez e estão feitas. 

Essa foi a política que durante anos prevaleceu naquela empresa, e que levou 

a que quando chegámos, em algumas piscinas, os filtros de areia nunca 

tivessem sido mudados. É disto que se trata. Portanto, foi preciso repor tudo 

isso, para que as pessoas tenham condições quando frequentam as piscinas, 

porque estamos a falar de saúde pública, que é um assunto muito melindroso. 

Mas, se for preciso também conversamos sobre quem foram os verdadeiros 

responsáveis por essa situação. A conservação e manutenção não se faz 

apenas uma vez na vida, para sempre, ou a dez anos. Tem de se fazer todos 

os anos, porque todos os anos há utilizadores, há desgaste de materiais e é 

preciso repor as boas condições de prestação de serviço. Por exemplo, o 

acréscimo da despesa com energia não estava previsto.  ------------------------------  

Quando o senhor Vereador se referiu ao aumento do número de dias no 

pagamento a fornecedores, e aos montantes que não foram pagos, é porque 
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temos de refletir nas contas a totalidade da fatura, independentemente de não 

estarmos de acordo com ela. Aumentámos o número de dias porque temos, de 

facto, faturas em que não pagámos aquilo que achamos que não temos de 

pagar. Pagámos o que entendemos que é devido à GALP, mas não aquilo que 

não lhes é devido.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Botelho, baixar as transferências em cinquenta por 

cento é o mesmo que dizer para retomar aquilo que o senhor Vereador não 

teve coragem de verbalizar, a linha de argumentação que o Partido Social 

Democrata tem utilizado desde há algum tempo e todo o mandato passado, 

que é a ideia que a Gesloures deve acabar e deve ser internalizada na Câmara 

Municipal de Loures. Nos Municípios onde a opção essa, os resultados foram 

sempre piores. Foi pior o serviço e aumentaram os custos, porque não 

aparecem plasmados com esta clareza nas contas da empresa, e são diluídos 

no funcionamento geral da autarquia. O senhor Vereador acha que uma 

Câmara Municipal consegue fazer a gestão de uma piscina de forma mais 

célere e mais barata, que uma empresa municipal? Fale com alguns dos que 

se encontram à volta desta mesa, e rapidamente chega à conclusão que assim 

não é. Há nesta sala quem saiba bem do que estamos a falar. Portanto, 

cuidado com a forma como se diz. Mas, senhor Vereador, haja coragem e diga 

claramente que o Partido Social Democrata é contra a Gesloures, que esta 

deve acabar e que as piscinas devem ser geridas diretamente pela Câmara 

Municipal.  Assim, é tudo muito mais claro e não precisa de fazer esta proposta 

“simpática” de baixar as transferências em cinquenta por cento.  --------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Com esta intervenção do senhor 

Vice-Presidente ficamos todos esclarecidos que a gestão não foi tão brilhante 

assim, tem muitas dificuldades e o Município precisa, ainda, de ajudar muito a 

Gesloures. Precisa de tal maneira, que o senhor Vice-Presidente disse, e muito 

bem, que a conservação e reparação, embora não seja todos os anos 

necessária em todas as piscinas, é um item de uma despesa primária, ou 

indispensável, da Gesloures.  Como tal, são vocês no relatório que salientam 

que aumentaram extraordinariamente este item. Não fomos nós senhor Vice-

Presidente. Então, não ponha aqui esta situação como sendo uma despesa 

extraordinária, porque é uma despesa e um investimento ordinário. O senhor 

admitiu aqui, e bem, que todos os anos teremos despesa relativamente à 
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conservação e manutenção. Pode não ser uma despesa desta grandeza, mas 

haverá sempre qualquer coisa para conservar e reparar. Mas ainda bem, 

porque, como disse, a saúde pública está acima de tudo e concordamos com 

isso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao comentário que fez, sobre a internalização da Gesloures na 

Câmara Municipal, o que tenho aqui defendido é que o debate deve ser feito, o 

que é completamente diferente de defender que essa seja uma medida para 

ser tomada nos próximos tempos e rapidamente. É completamente diferente. 

Penso que temos que definir o que é o serviço público da Gesloures, porque, 

se calhar, este é outro problema que devíamos debater. Tenho uma posição 

muito clara sobre isso, que não é do Partido Social Democrata, é minha. Um 

dia, se tiver a delicadeza de marcar um debate sobre essa matéria, terei todo o 

prazer em dar-lhe a minha visão sobre esta matéria.  -----------------------------------  

Portanto, temos de perceber se a Gesloures é, ou não, uma empresa municipal 

de serviço público, ou se é, ou não, um clube desportivo. Se calhar esta é a 

questão principal da Gesloures. Ninguém põe em causa o serviço público, 

apenas quero saber qual é esse serviço público.  ----------------------------------------  

Para que não haja dúvidas esta é uma posição pessoal e não do Partido Social 

Democrata, porque esta matéria não tem sido debatida e não a conheço, mas a 

minha posição é que não consigo entender, à exceção do desporto adaptado, 

qual é o serviço público na competição da natação. Deixo esta questão, porque 

à exceção da natação adaptada, não entendo onde é que a competição da 

natação é serviço público. Se calhar, em vez de estarmos a discutir se é melhor 

ser uma empresa privada, municipal, ou ser gerida pela Câmara, devíamos 

discutir qual é o objeto da Gesloures.  -------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vice-Presidente, deixe-se de comentários. Deixo o apelo, 

mais uma vez, para discutirmos esta matéria, e para a qual estou disponível.  --   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, teremos 

outras oportunidades para debater a Gesloures e, naturalmente, há a 

possibilidade de fazermos um debate mais centralizado neste tema.  --------------  

Senhor Vereador Nuno Botelho, houve dificuldades de agenda naquelas 

reuniões da AMAGÁS, mas a Câmara esteve representada por um elemento 

do meu gabinete que acompanhou os trabalhos, mas não consta dos registos.   
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Senhora Vereadora Sónia Paixão, em relação às outras unidades de saúde 

continuamos a trabalhar, no sentido de desenvolver os projetos. Já temos os 

dados técnicos da parte do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa 

Central para a configuração de cada uma das unidades, e os nossos serviços 

estão a trabalhar para lançarmos o procedimento para o concurso do projeto. 

Em paralelo trataremos dos protocolos com a Administração Regional de 

Saúde, mas, como referi em outras reuniões, uma coisa não vai dificultar a 

outra, e iremos avançar com o projeto. ------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Dias, quanto à Louresparque, há, de facto, uma 

diminuição dos rendimentos operacionais, cerca de um por cento, que deriva, 

sobretudo, de dois aspetos: do facto de haver uma diminuição nas 

contraordenações de cerca de dezassete mil euros, porque houve uma política 

de sensibilização e concomitantemente de alguma tolerância, no momento em 

que estávamos a proceder a essa política. O segundo fator é o facto de termos 

mais utentes com avenças, que está refletido no quadro do ponto “4.2”, porque 

há mais utentes com contratação semanal e mensal. Isto significa que há mais 

pessoas com valores mais baixos, porque essas opções são mais económicas, 

mas esse é o seu objetivo. ----------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão da referência a uma campanha de comunicação, de facto, 

podia não estar no capítulo do investimento. Digamos que houve um 

investimento na comunicação, não em sentido contabilístico, mas em sentido 

mais corrente.  --------------------------------------------------------------------------------------     

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

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

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

PONTO DOIS - ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2019.03.24  ------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 209/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVA AO RECURSO 
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HIERÁRQUICO INTERPOSTO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DOS SIMAR DE 18.02.2019 - REGº E/ 27379/2019 -----------  

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

--- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO SECRETA A PROPOSTA FOI APROVADA COM 

OITO (8) VOTOS A FAVOR E TRÊS (3) VOTOS EM BRANCO  ---------------------  

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

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

--- Eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezasseis horas.  -----------------------------  

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

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

PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 210/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 

NOVAS VERSÕES DE HELP DESK PARA OS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Se torna necessário proceder à contratação de prestação de serviços de 

manutenção, acesso a novas versões e Help Desk do Sistema 

AQUAMATRIX e parqueamento de gestão de negócio, para um prazo de 36 

(trinta e seis) meses, pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); -------------------------  

B. A escolha do procedimento é feita ao abrigo dos artº 23º e alínea e) do n.º 1 

do artº 24º, conjugado com o art.º 27.º do Código dos Contratos Públicos – 

CCP, por critérios materiais fundamenta por motivos técnicos relacionados 

com direitos exclusivos;  ---------------------------------------------------------------------  

C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 36.ª Reunião Ordinária, 

de 15 de abril de 2019, aprovou remeter aos municípios de Loures e 

Odivelas, a proposta n.º 173/2019 relativa à autorização de despesa, início 

do procedimento, por Ajuste Direto, à EPAL – Empresa Portuguesa de 

Águas Livres, S.A., ao abrigo do artº 23º e alínea e) do n.º 1 do artº 24º, 

conjugado com o art.º 27.º do Código dos Contratos Públicos – CCP, com 

preço base 512.195,12€€ (quinhentos e doze mil cento e noventa e cinco 
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euros e doze cêntimos), valor que se encontra cabimentado, bem como a 

aprovação do convite e caderno de encargos. -----------------------------------------  

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

A Câmara Municipal, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de 

Administração dos SIMAR número 173/2019, delibere: ---------------------------------  

1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, aprovar autorizar a despesa com a prestação de serviços de 

manutenção, acesso a novas versões e Help Desk do Sistema 

AQUAMATRIX e parqueamento de gestão de negócio, por critérios 

materiais, no valor máximo de 512.195,12€ (quinhentos e doze mil cento e 

noventa e cinco euros e doze cêntimos);  -----------------------------------------------  

2. Ao abrigo do art.º 23º e alínea e) do n.º 1 do art.º 24º, conjugados com o art.º 

27.º todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, aprovar o início do 

procedimento, por Ajuste Direto, para a contratação de prestação de 

serviços de manutenção, acesso a novas versões e Help Desk do Sistema 

AQUAMATRIX e parqueamento de gestão de negócio, o convite à empresa 

EPAL – Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A. e respetivo caderno de 

encargos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Ao abrigo do artº 290.º do Código dos Contratos Públicos a aprovação do 

Gestor do Contrato proposto;  ---------------------------------------------------------------  

4. A subdelegação das competências previstas nos artigos 77.º, 85.º, 100.º e 

n.º 3 do art.º 104.º e n.º 1 do artº 109.º do CCP, na Chefe de Divisão de 

Aprovisionamento. (…)”  ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, quero associar-

me às palavras já proferidas relativamente às comemorações do Vinte e Cinco 

de Abril, e permita-me uma saudação especial à Loures TV pelo serviço que 

presta a quem está interessado na vida autárquica e na gestão do Município de 

Loures. Um serviço público notável, “pro bono”, que no momento de 

comemoração dos quarenta e cinco anos do Vinte e Cinco de Abril me parece 

relevante realçar. -----------------------------------------------------------------------------------     
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Relativamente a esta proposta de deliberação de aquisição por ajuste direto de 

um serviço de manutenção de uma plataforma computacional, certamente da 

maior relevância para a atividade dos SIMAR, há algumas notas que quero 

deixar, porque penso que este assunto merece alguma reflexão desta Câmara.  

A primeira questão que quero começar por colocar, na senda de permitir 

alguma reflexão sobre este assunto, é porque é que temos um ajuste direto. Na 

minha opinião, temos um ajuste direto porque alguém decidiu adquirir uma 

solução, sem acautelar a capacidade técnica de controlo da sua 

operacionalização. Isto implica que depois de colocado o sistema em produção, 

exista apenas uma entidade com capacidade para prestar o correspondente 

serviço de manutenção e help desk, por forma a que seja garantida a sua 

operacionalidade.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Dito isto, importa refletir quais foram as consequências desta decisão. Ora, as 

consequências, de facto, são várias. A primeira, é a incapacidade dos SIMAR 

submeterem à concorrência o serviço que pretendem contratualizar.  --------------  

A segunda, é a incapacidade dos SIMAR negociarem o valor a pagar, pela 

prestação do serviço pretendido.  -------------------------------------------------------------  

A terceira, é a incapacidade dos SIMAR aferirem se estão a pagar o valor justo 

pela prestação do serviço a contratualizar, por não existir um quadro de 

referência, nem prestadores de serviços hipoteticamente alternativos.  ------------  

Para além de tudo isto importa, ainda, referir, que se um dia se quiser interligar 

este sistema com outras plataformas computacionais existentes no Município, 

por forma a termos uma gestão integrada da prestação de serviço público e da 

gestão do espaço público do Município, inevitavelmente teremos que recorrer à 

EPAL para colaborar na realização desta tarefa e, inevitavelmente, pagar-lhe 

aquilo que ela quiser cobrar. Ou seja, estamos confrontados com uma decisão 

tomada no passado, que hipotecou o presente dos SIMAR, e que poderá 

hipotecar o futuro, se não for atempadamente arrepiado o caminho que se está 

a trilhar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Justificamos frequentemente os valores elevados que constam das faturas de 

água consumidas pelos munícipes com as taxas impostas pela administração 

pública central, e pelos elevados valores cobrados pela EPAL, relativos ao 

fornecimento de água ao Município. No entanto, quando temos a capacidade 

de decidir se queremos contribuir para aumentar as receitas da EPAL, ou 

contribuir para a criação de condições de forma a prestar um serviço de 
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qualidade aos munícipes de Loures a um preço mais baixo, aquilo que se 

decide é contribuir para aumentar os lucros da EPAL.  ---------------------------------  

Senhor Presidente, o passado não se consegue reverter e o presente é uma 

consequência desse passado, com o qual estamos hoje confrontados. Mas, o 

futuro poderá ser bem diferente se politicamente forem tomadas as adequadas 

decisões estratégicas, que permitam arrepiar esta trajetória.  -------------------------  

Neste sentido, o Partido Social Democrata gostaria de saber se esta situação é 

considerada uma inevitabilidade, ou se existe algum plano estratégico para a 

reverter, a curto prazo, na senda de que em Loures seja possível a prestação 

de um serviço público de qualidade, com o pagamento de menos impostos.  É 

esta a questão que queremos deixar relativamente a esta matéria.  ----------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, penso que 

algumas das observações que aqui fez são legítimas, compreensivas e fazem 

algum sentido. De facto, este sistema leva a que tenhamos de adjudicar, por 

critério material, à entidade que é titular e que maneja o sistema. Isso acaba 

por estabelecer uma séria de condicionantes, algumas das quais o senhor 

Vereador referiu, que em outros tipos de serviços não existem e que aqui, 

dadas as características deste contrato, existem.  ----------------------------------------  

Contudo, devo dizer que se trata de um instrumento que responde a questões 

muito específicas, que precisa de garantir a conexão entre uma série de 

aspetos da operação de faturação dos clientes do sistema de água, e no nosso 

caso também com as taxas de resíduos, mas sobretudo do sistema de águas, 

que tem uma complexidade que não é fácil de encontrar no mercado. Daí que, 

como atenuante para as críticas que fez, devo dizer-lhe que o facto de ter sido 

desenvolvido por uma empresa pública, cujo negócio é o fornecimento de 

água, dá-nos algumas garantias de uma maior adequabilidade do sistema 

denominado por “AQUAMATRIX”, à operação dos SIMAR.  ---------------------------  

Antes de dois mil e dez os SIMAR tiveram outro sistema, eu não estava nessa 

altura nos SIMAR, mas a apreciação foi de que ele não respondia 

adequadamente e, nessa altura, fez-se esta opção. Devo dizer que gostaria 

que no futuro pudéssemos caminhar para outras soluções, que não nos 

deixassem tão dependentes, em alguns aspetos, da proprietária deste sistema, 

que apesar de tudo é uma empresa pública, o que também conta um pouco 

nesta equação.  -------------------------------------------------------------------------------------  
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Mas, uma tal mudança teria que reunir vários requisitos. Em primeiro lugar, 

teria que existir uma garantia muito sólida de que outro sistema não nos 

introduziria um conjunto de perturbações no relacionamento com os clientes e 

na faturação da empresa, conducentes a enormes prejuízos da própria 

empresa. Lembro que no passado houve momentos em que, durante um 

período, não houve faturação para um conjunto significativo de utentes, por 

problemas do sistema que então vigorava. Portanto, o que está em causa é de 

uma dimensão que nos deve fazer ter bastantes cautelas numa mudança.  ------  

De qualquer forma, já demos alguns passos porque, no início, no sistema que 

encontrámos, a propriedade dos dados também era da EPAL, o que ainda fazia 

menos sentido. Neste momento já não é isso que acontece. Isso também 

alterou um pouco a relação entre quem contrata, os SIMAR, e a empresa 

prestadora do serviço que é a EPAL. Há uma colaboração naturalmente 

estreita entre as duas entidades, no sentido de procurar resolver problemas, o 

que se tem traduzido no desenvolvimento de áreas no sistema “AQUAMATRIX” 

a pedido dos SIMAR, de acordo com as suas necessidades específicas. Uma 

outra medida é que as licenças para este “software” passaram a ser 

propriedade dos SIMAR, o que também alterou um pouco esta situação. ---------  

Também precisamos de garantir, como referiu e bem, que isto não inibe a 

interligação com outros sistemas. Devo dizer-lhe que se está a trabalhar com 

grande afinco, e já com resultados concretos, na possibilidade de podermos ter 

nos atendimentos municipais que vão abrir o tratamento de questões dos 

SIMAR, mesmo por trabalhadores do atendimento da Câmara Municipal. Isto 

vai ser possível com a utilização do sistema “AQUAMATRIX”, o que quer dizer 

não há nenhum impedimento, nem nenhum condicionamento, para que isso 

possa acontecer.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a questão é a seguinte: há desvantagens neste modelo, ele não é 

perfeito, mas funciona. O passo para um novo modelo, a acontecer, tem de ser 

muito bem medido e têm de se calcular muito bem os custos. A determinada 

altura, uma entidade privada propôs-nos um novo modelo que custava, só para 

a sua concretização, a sua entrada em funcionamento, um milhão de euros. Foi 

este o preço que nos foi apresentado, sem que tivéssemos as garantias de que 

o modelo iria funcionar bem, porque era feito por uma entidade privada que não 

conhece as particularidades do negócio das águas e da sua tramitação como a 

EPAL, com a sua experiência, conhece.  ----------------------------------------------------  
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Compreendo as questões que coloca, elas são reais, muitas delas verdadeiras 

e, naturalmente, merecem a nossa atenção. Mas é preciso pesar, também, o 

outro lado da balança. Direi que neste caso se aplica aquela máxima popular 

que “o ótimo é inimigo do bom” e, neste caso, ficamos com o bom que nos dá 

um funcionamento regular, com condições e com previsibilidade.  ------------------  

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

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

uma nota: não tenho nada contra a plataforma computacional que está em 

produção, o que tenho é contra a forma como ela é colocada em produção. Ou 

seja, não termos controlo sobre o protocolo de comunicação entre os 

equipamentos de telemetria de consumo de água, e a própria plataforma. Essa 

é que é a questão fundamental, porque se houvesse esse controlo por parte 

dos SIMAR, de certeza que este contrato não era no valor de meio milhão de 

euros. Provavelmente nem a cem mil euros chegava. Esta é que é a questão 

de fundo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente tem o exemplo dos SMAS, em Sintra, que têm uma 

plataforma em produção de protocolo aberto, em que o fornecedor está sempre 

com a “espada em cima da cabeça”, porque sabe que é com alguma relativa 

facilidade, não sendo de um dia para o outro, que a plataforma pode ser 

substituída por outra. O que não se passa aqui, porque os SIMAR estão 

agarrados a esta plataforma, sem qualquer capacidade de pressão sobre a 

EPAL relativamente à sua substituição. Esta é que é a questão de fundo, e a 

questão que é preciso ter em atenção em investimentos desta natureza, que se 

fazem nas empresas municipais e nos Municípios.  --------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DO PARTIDO 

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

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

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

PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 211/2019- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CONSOLIDAÇÃO 

DEFINITIVA DA MOBILIDADE INTERCARREIRAS OU INTERCATEGORIAS, 

NA CARREIRA/CATEGORIA ATUAL  -------------------------------------------------------  
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-se em mobilidade 

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

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

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

C. As funções exercidas atualmente correspondem a necessidades 

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

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

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

economia, a eficácia e a eficiência. --------------------------------------------------------  

E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as condições previstas no artigo 

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

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

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

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

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

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

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

de abril de 2019, dos seguintes trabalhadores: --------------------------------------------  

Nome Categoria de origem Categoria atual Unidade 
Orgânica 

Ana Teresa Ganhão Duque Laranjo Assistente Técnico Coordenador 
Técnico DE/DIPE 

João Daniel Gomes Vida Conceição Assistente Técnico Técnico Superior DAIC 

Telma Sofia Rodrigues Rita Assistente 
Operacional Técnico Superior DE/DIPE 

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

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

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

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

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

PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 212/2019- SUBSCRITA 

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

DA ORDEM DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A MAIS DE NATUREZA 

ARQUEOLÓGICA E DE ALTERAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO NA 

ZONA DA COZINHA; - A RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DOS TRABALHOS 

A MENOS A DEDUZIR NO CONTRATO INICIAL DA EMPREITADA; - A 
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DELEGAÇÃO, NO PRESIDENTE DA CÂMARA, DA COMPETÊNCIA PARA A 

ADJUDICAÇÃO E PARA A APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO -------  

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

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

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

A. O adjudicatário  STAP/AOF – PALÁCIO VALFLORES apresentou a sua 

proposta para execução de trabalhos extracontratuais no âmbito da 

empreitada Palácio de Valflores – Consolidação Estrutural, Restauro e 

Proteção de Elementos Arquitetónicos – 1.ª Fase da Obra, em Santa Iria de 

Azóia, na sequência da necessidade de executar (i) trabalhos adicionais de 

natureza arqueológica, através da inclusão do registo fotogramétrico de 

alguns espaços com pavimento em tijoleira, e (ii) alteração do projeto de 

execução na zona da cozinha (contida na Nota Técnica 1), atendendo à 

necessidade de demolição da cobertura e reconstrução da parede de 

fachada sul; --------------------------------------------------------------------------------------  

B. O expresso no conteúdo da informação n.º 224/DEC/FS, de 2019.04.01 e 

Anexos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A necessidade urgente de ser proferida a ordem de execução dos trabalhos 

a mais ao empreiteiro, de modo a evitar atrasos e constrangimentos no 

desenvolvimento da obra, motivo pelo qual, por meu despacho datado de 15 

de abril de 2019, foi ordenada a execução dos referidos trabalhos, ao abrigo 

do disposto no nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ------  

D. O expectável incumprimento dos prazos legais de resposta – de 

competência da Câmara – ao empreiteiro, no que respeita ao procedimento 

previsto para a execução dos trabalhos a mais, nos termos dos artigos 372.º, 

373.º e 374.º, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP); -------------------  

E. O preço atribuído aos trabalhos a mais, corresponde a 7,12 % do contrato 

inicial, não ultrapassando os limites legais definidos no CCP. ---------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, 

dos artigos 109.º e 370.º e seguintes, todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro (CCP), na sua 10.ª versão conferida pela 7.ª alteração produzida pelo 

Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, em vigor à data de aprovação 

das peças do procedimento, e da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3 do 
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artigo 35º, ambos da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea b) do n.º 

1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho: ------------------------------  

1. A ratificação da ordem de execução dos trabalhos a mais de natureza 

arqueológica, no valor de 11.279,25€ (onze mil, duzentos e setenta e nove 

mil euros e vinte cinco cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal, ao abrigo do 

disposto no n.º 1, alínea a) e b) do artigo 370.º do CCP. A execução destes 

trabalhos não produzirá alteração ao prazo total contratado; ----------------------  

2. A ratificação da ordem de execução dos trabalhos a mais de alteração no 

projeto de execução na zona da cozinha (contida na Nota Técnica 1), no 

valor de 12.057,06€ (doze mil, cinquenta e sete euros e seis cêntimos) 

acrescido de IVA à taxa legal, ao abrigo do disposto no n.º 1 da alínea a) e 

b) do artigo 370.º do CCP. A execução destes trabalhos não produzirá 

alteração ao prazo total contratado; -------------------------------------------------------  

3. A ratificação da aprovação dos trabalhos a menos a deduzir no contrato 

inicial da empreitada, relativos à zona da cozinha, no valor de 5.983,04€ 

(cinco mil, novecentos e oitenta e três euros e quatro cêntimos) acrescido de 

IVA à taxa legal, ao abrigo do disposto no artigo 379.º do CCP; ------------------  

4. A delegação no Presidente da Câmara da competência para a adjudicação 

destes trabalhos a mais (MOC1), nas condições de valor e prazo que se 

venham a apurar a final, após notificações ao empreiteiro, até ao valor 

máximo permitido pela aplicação do disposto no artigo 370.º do CCP e, bem 

assim, a competência para a aprovação da minuta do contrato, ao abrigo 

das disposições conjugadas dos artigos 109.º, 98.º, 372.º, 373.º, 374.º e 

375.º, todos do CCP. (…)” -------------------------------------------------------------------  

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

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

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 213/2019- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O CONTRATO DE 

UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE 

DO TEJO, IP PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE LOUSA -------  
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“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

A. O Município de Loures, por escritura outorgada em 29 de junho de 2018, 

adquiriu, na freguesia de Lousa, 5 (cinco) frações autónomas do prédio 

urbano situado na Rua Heróis do Ultramar, n.º 39, 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 

39-E, 39-F, 39-G, 39-H e 39-I, em Lousa; ----------------------------------------------  

B. As frações adquiridas servirão as futuras instalações da Junta de Freguesia 

de Lousa e da Unidade de Saúde de Lousa; ------------------------------------------  

C. Tendo em vista a instalação da Unidade de Saúde de Lousa, torna-se 

necessário a cedência de utilização da fração autónoma designada pela letra 

“B” do prédio urbano situado na Rua Heróis do Ultramar, n.º 39-F, em Lousa, 

freguesia de Lousa, à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, I. P.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

D. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., aceitou as 

condições do contrato a celebrar com o Município de Loures. --------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a) do 

n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07 de agosto, aprovar a 

celebração de Contrato de Utilização de Imóvel Municipal, entre o Município de 

Loures e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., da 

fração autónoma designada pela letra “B” do prédio urbano situado na Rua 

Heróis do Ultramar, n.º 39-F, em Lousa, freguesia de Lousa, descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 3214-B da freguesia 

de Lousa e inscrita matriz predial urbana sob o artigo 2136-B da mesma 

freguesia. (…)” --------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- “MINUTA DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL  ------  

------------------------------------------ CLÁUSULA 1.ª  ------------------------------------------  

O Primeiro Outorgante é proprietário e legítimo possuidor da fração denominada 

de “B” sita na Rua Heróis do Ultramar, n.º 39 F, em Lousa, freguesia de Lousa, 

descrita na Conservatória do Registo Predial de Loures sob o n.º 3214-B/Lousa, 

com o Alvará de Licença de Utilização n.º 355/2006, emitido pela Câmara 

Municipal de Loures aos 26 de setembro de 2006, e inscrito na respetiva matriz 

predial urbana sob o artigo 2136-B, freguesia de Lousa, concelho de Loures, 
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cuja situação se encontra refletida no Documento Complementar integrante do 

presente Contrato. ---------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ CLÁUSULA 2.ª  ------------------------------------------  

Pelo presente Contrato, o Primeiro Outorgante entrega gratuitamente à Segunda 

Outorgante o prédio urbano referido na cláusula anterior para que nele se instale 

a Unidade de Saúde integrada no ACES Loures-Odivelas. ----------------------------  

------------------------------------------ CLÁUSULA 3.ª  ------------------------------------------  

O prazo do presente Contrato é de 50 (cinquenta) anos a contar da data da 

assinatura do mesmo, renovando-se automaticamente por iguais períodos caso 

não seja denunciado por nenhuma das partes. --------------------------------------------  

----------------------------------------- CLÁUSULA 4.ª  -------------------------------------------  

O Primeiro Outorgante tem o direito de, quando e pelos meios que entender 

convenientes, acompanhar e fiscalizar a utilização que está a ser dada ao 

imóvel. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ CLÁUSULA 5.ª  ------------------------------------------  

As despesas de funcionamento, nomeadamente com água, eletricidade, gás 

(incluindo as despesas devidas pela autonomização dos contadores) e 

condomínio são da responsabilidade da Segunda Outorgante.  ----------------------  

------------------------------------------- CLÁUSULA 6.ª  -----------------------------------------  

A Segunda Outorgante é responsável pela realização de obras de adaptação no 

imóvel municipal que considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a 

que se destina o imóvel, observando as regras resultantes do regime do 

licenciamento aplicáveis.  ------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ CLÁUSULA 7.ª  ------------------------------------------  

A Segunda Outorgante assegurará a manutenção do imóvel, sendo responsável 

por conservá-lo no estado em que lhe foi entregue. --------------------------------------  

------------------------------------------- CLÁUSULA 8.ª  -----------------------------------------  

1. A Segunda Outorgante é responsável pela prestação de informação à Câmara 

Municipal no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a ocorrência de qualquer 

facto que cause prejuízo aos bens municipais, a qual deve ser pormenorizada 

e acompanhada de fotos, orçamento ou fatura referente à reparação dos 

prejuízos e de auto policial quando a causa do dano seja provocada por 

terceiro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A responsabilidade pela ocorrência de quaisquer acidentes ou sinistros no 

imóvel e respetivos bens municipais é da Segunda Outorgante. ------------------  
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------------------------------------------ CLÁUSULA 9.ª  ------------------------------------------  

A denúncia do Contrato, pelo Primeiro Outorgante será feita por carta registada 

com aviso de receção, com uma antecedência mínima de 12 (doze) meses 

relativamente à data da desocupação, ao passo que a denúncia do Contrato, 

pela Segunda Outorgante, a realizar por carta registada com aviso de receção, 

deverá ser feita com antecedência mínima de 6 (seis) meses relativamente à 

data da desocupação. ----------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------- CLÁUSULA 10.ª  -----------------------------------------  

O presente Contrato findará: --------------------------------------------------------------------  

1. Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no Contrato e se houver 

paralisação de atividade e sem motivo justificado, por período superior a 2 

(dois) meses. ------------------------------------------------------------------------------------  

2. Se a Segunda Outorgante proporcionar o uso privativo do local, total ou 

parcialmente, sem prévia autorização do Município de Loures. -------------------  

3. Se se verificar a denúncia prevista na Cláusula anterior. ----------------------------  

------------------------------------------ CLÁUSULA 11.ª  ----------------------------------------  

Findo o Contrato de Utilização, o imóvel e os bens móveis municipais serão 

restituídos em bom estado de conservação ao Município de Loures 

completamente livre de pessoas e bens não municipais, sem qualquer direito de 

indemnização à Segunda Outorgante pelas obras por esta realizadas, que 

ficarão a fazer parte integrante do imóvel, não podendo a Segunda Outorgante 

alegar retenção nem pedir indemnização pelas referidas obras. ---------------------  

------------------------------------------ CLÁUSULA 12.ª  ----------------------------------------  

A Segunda Outorgante poderá levantar as benfeitorias úteis, caso não provoque 

detrimento no imóvel, não havendo direito a qualquer compensação ou 

indemnização pelas mesmas, se ficarem a pertencer ao imóvel. ---------------------  

------------------------------------------ CLÁUSULA 13.ª  ----------------------------------------  

1. Os Outorgantes procurarão resolver por via negocial e de boa fé as questões 

que possam surgir da execução ou da interpretação do presente Contrato. ---  

2. A resolução de todos os litígios decorrentes da sua interpretação e execução 

será submetida aos tribunais da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a 

qualquer outro foro. (…)”  --------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 214/2019- 
SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR 
AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA JARDIM.MERCADO 

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

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

A. A revitalização do centro urbano da cidade de Loures assenta numa 

estratégia de requalificação urbana, potenciando a dinamização dos espaços 

urbanos e o envolvimento do comércio local; -------------------------------------------  

B. A promoção da região Saloia passa pela divulgação da marca da região, dos 

respetivos produtos e recursos endógenos e pela qualificação dos produtos 

locais; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Os mercados de produtores constituem formas de escoamento dos produtos 

de origem local e visam promover, em territórios específicos, o 

desenvolvimento local e a diversificação de economias de base local; ---------  

D. O Jardim Major Rosa Bastos, situado na cidade de Loures, é um espaço de 

lazer de qualidade, que reúne as condições para a realização dum mercado 

de produtores da região Saloia; ------------------------------------------------------------  

E.A iniciativa Jardim.Mercado terá como parceiros a A2S - Associação para o 

Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, Loures INOVA, produtores 

PROVE, CAL - Cooperativa Agrícola de Loures, AECSCLO - Associação 

Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas e 

Junta de Freguesia de Loures. --------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º 

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

Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar as Normas de Participação do evento “Jardim.Mercado 2019”. (…)” 

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

------------------------------------- “Normas de Participação  ----------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 1.º  ----------------------------------------------  

------------------------------------- (Organização e objetivo)  ----------------------------------  

O Jardim.Mercado é uma iniciativa mensal promovida pelo Município de 

Loures, cabendo a sua organização à Divisão de Economia e Inovação (DEI). 

Tem como objetivo geral a promoção do território e valorização dos processos 
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de produção e transformação dos produtos com características únicas da 

Região Saloia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Como objetivos específicos, enumeram-se os seguintes:  -----------------------------  

• Estimular o consumo de produtos endógenos (produtos agrícolas e 

biológicos). --------------------------------------------------------------------------------------  

• Valorizar os alimentos tradicionais e os sabores locais; -----------------------------  

• Incentivar o empreendedorismo e apoiar a iniciativa local; -------------------------  

• Promover parcerias e atividades de cooperação; -------------------------------------  

• Incentivar o comércio numa perspetiva de sustentabilidade, promovendo o 

contacto entre produtor e consumidor;---------------------------------------------------  

• Dinamizar o centro da cidade de Loures aos fins-de-semana; ---------------------  

• Promover a atratividade dos espaços verdes e de lazer de Loures; -------------  

• Valorizar a tradição e cultura saloia em todas as suas vertentes (artesanato, 

música, dança, arte). -------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 2.º  ----------------------------------------------  

------------------------------ (Periocidade, localização e horário) ----------------------------  

1. O Jardim.Mercado realiza-se no terceiro domingo de cada mês, no período 

de maio a novembro (com exceção de agosto), no Jardim Major Rosa 

Bastos, em Loures, nas seguintes datas: 19/05, 16/06, 21/07, 15/09, 20/10, 

17/11. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O horário da iniciativa é das 11h00 às 18h00.  -----------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 3.º  ---------------------------------------------  

----------------------------------------------- (Âmbito)  ----------------------------------------------  

1. O Jardim.Mercado destina-se exclusivamente à venda de produtos regionais 

e doçaria tradicional, produtos agrícolas e biológicos, produtos agro-

alimentares transformados, com destaque para os produzidos em Loures e 

na Região Saloia e artesanato tradicional. ----------------------------------------------  

2. Podem participar comerciantes de Loures, desde que devidamente 

enquadrados no espírito da iniciativa. Os expositores do comércio local só 

poderão vender produtos habitualmente comercializados no âmbito da sua 

atividade regular. -------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 4.º  ---------------------------------------------  

------------------------------------------------ (Vagas) ----------------------------------------------  

O número de expositores é 20 (vinte), podendo ser adaptável conforme a 

necessidade da Organização. ------------------------------------------------------------------  
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---------------------------------------------- Artigo 5.º  ----------------------------------------------  

----------------------------------- (Inscrições de Participação) ---------------------------------  

1. Os interessados em participar no Jardim.Mercado devem proceder ao 

preenchimento da ficha de inscrição em anexo, acompanhada dos seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------------------------------------  

a) Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão do cidadão;  -------------  

b) Fotos dos produtos a expor (mínimo de 5 e máximo de 10), 

consideradas representativas do trabalho/produtos do expositor. -----------  

2. O envio da fotocópia do cartão de cidadão consubstancia o presumido 

consentimento da sua reprodução, por parte do seu titular. Caso entenda e 

em alternativa, o titular pode dirigir-se à Divisão de Economia e Inovação, 

apresentando o original do documento, a fim de verificação da identidade. ---  

3. Os estabelecimentos comerciais não necessitam dos documentos referidos 

na alínea a) do n.º 1 do presente artigo. -------------------------------------------------  

4.  As inscrições devem ser entregues, pelas seguintes vias: -------------------------  

a) Na Divisão de Economia e Inovação (DEI), sito na Rua da República, n.º 

50, 2674-501 Loures, nos dias úteis, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 

às 17h30; 

b) Por email, através do endereço dei@cm-loures.pt.  -----------------------------  

5. Os prazos para apresentação de candidaturas são definidos anualmente e 

comunicados pela Organização. -----------------------------------------------------------  

6. O resultado do processo de seleção e exclusão das candidaturas será 

sempre comunicado pela Organização. --------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 6.º  ---------------------------------------------  

--------------------------- (Critérios de seleção dos participantes)  -------------------------  

1. A Organização é responsável pela seleção das inscrições recebidas.  ---------  

2. Os expositores sedeados na Região Saloia (Loures, Mafra e Sintra) têm 

prioridade na participação. -----------------------------------------------------------------  

3. São critérios de seleção: ---------------------------------------------------------------------  

• Na área dos produtos regionais, agrícolas e doçaria, a variedade e a 

ligação dos mesmos com a Região Saloia; ----------------------------------------  

• Na área de artesanato, a qualidade e mestria de execução/técnicas 

manuais, a criatividade, a estética, a variedade das peças/produtos a 

expor e o “trabalho ao vivo”.  -----------------------------------------------------------  
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4. Todos os critérios enunciados para as diferentes áreas são pontuados numa 

escala de 1 a 10 e têm a mesma ponderação. O resultado de cada uma das 

avaliações será a média da pontuação obtida em todos os critérios. O critério 

de desempate será a ordem de inscrição, considerando-se a data e hora de 

entrada da mesma nos serviços municipais. --------------------------------------------  

5. A seleção é feita na proporção de 60% de expositores do concelho de 

Loures e 40% para os expositores das restantes zonas da Região Saloia. ----  

6. Participantes que se inscrevam e desistam da participação, sem 

comunicação atempada e/ou justificada, ou que não cumpram as Normas de 

Participação aplicáveis, passam para o final da lista de seleção, 

independentemente dos critérios anteriores. --------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 7.º  ----------------------------------------------  

----------------------------------- (Exclusão de candidaturas) ---------------------------------  

1. São excluídas as candidaturas cujas inscrições: --------------------------------------  

a) Não reúnam os elementos mencionados no nº1 do artigo 5.º; ---------------  

b) Sejam rececionadas fora de prazo; --------------------------------------------------  

c) Não se enquadrem no âmbito do Jardim.Mercado. ------------------------------  

2. O período de reclamação, após comunicação de exclusão e não seleção, é 

de dez dias úteis. -------------------------------------------------------------------------------  

3. As reclamações devem ser obrigatoriamente formalizadas por escrito, 

através do endereço eletrónico dei@cm-loures.pt, não se prestando 

esclarecimentos acerca do processo de seleção por outras vias. ----------------  

---------------------------------------------- Artigo 8.º -----------------------------------------------  

--------------------------------------------- (Ocupação) --------------------------------------------  

1. A cedência de espaço é gratuita.-----------------------------------------------------------  

2. A atribuição dos espaços a cada um dos expositores é definida pelo 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Em casos excecionais, aos expositores poderá ser atribuído mais do que um 

espaço, caso o material a expor assim o exija, cabendo essa decisão à 

Organização.  ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Cada espaço de venda tem 9 m2 (nove metros quadrados), com as 

dimensões de 3mx3m. ------------------------------------------------------------------------  

5. As estruturas/mesas a utilizar na exposição dos materiais são da 

responsabilidade do expositor, bem como a sua respetiva montagem e 

desmontagem. -----------------------------------------------------------------------------------  
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6. O expositor deve comparecer, para montagem do seu espaço, uma hora 

antes do início da iniciativa, e deve proceder à desmontagem do espaço 

também no prazo de uma hora, após o encerramento do mercado. -------------  

7. Salvo informação em contrário, o não cumprimento do constante no número 

anterior, resulta na entrega do espaço a outro expositor. ---------------------------  

8. Os espaços disponibilizados aos expositores não podem ser cedidos a 

terceiros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

9. O expositor não pode danificar os espaços disponibilizados (stands). ----------  

10. É proibida a exposição e/ou venda de artigos fora dos respetivos espaços 

atribuídos, assim como qualquer tipo de publicidade. --------------------------------  

11. O expositor deve permanecer no seu espaço durante o horário de 

funcionamento da iniciativa e não pode abandoná-lo antes da hora de 

encerramento. -----------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 9.º  ---------------------------------------------  

------------------------------------ (Obrigações do Município)  ---------------------------------  

Cabe ao Município de Loures, no âmbito do presente evento, a: ---------------------  

a) Cedência do local para a sua realização;  ------------------------------------------  

b) Atribuição e distribuição da ocupação dos espaços; ----------------------------  

c) Animação e divulgação da iniciativa. ------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 10.º  --------------------------------------------  

---------------------------------- (Obrigações dos expositores)--------------------------------  

São obrigações dos expositores: --------------------------------------------------------------  

a) Vender unicamente os produtos comercializados no âmbito da sua 

atividade regular; --------------------------------------------------------------------------  

b) A disposição das suas peças/produtos, devendo o preço de venda 

respetivo estar marcado em lugar visível e de modo legível; -----------------  

c) Zelar pelos seus produtos em caso de condições atmosféricas adversas; 

d) Garantir a segurança de todos os materiais e dos produtos expostos;  ----  

e) Deixar o seu espaço limpo e livre de detritos no final do evento; ------------  

f) O cumprimento dos horários da iniciativa; ------------------------------------------  

g) Solicitar a disponibilização de acesso a eletricidade, fundamentando o 

pedido, no momento em que procede à inscrição. Os pedidos serão alvo 

de análise, cabendo a decisão à Organização. -----------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 11.º  --------------------------------------------  

------------------------------------------ (Apoio ao evento)  --------------------------------------  
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Durante o horário de realização do Jardim.Mercado, e de modo a garantir o seu 

bom funcionamento, haverá a presença, em permanência, de um trabalhador 

da Organização.  -----------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 12.º ---------------------------------------------  

---------------------------------------- (Disposições Finais)  -------------------------------------  

1. Não são admitidos menores de 16 anos como expositores no evento. No 

caso de menores de idade, é obrigatória a apresentação de autorização 

expressa dos pais ou responsáveis legais. ----------------------------------------------  

2. Os expositores obrigam-se a cumprir, para além do disposto no presente 

normativo, todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua 

atividade e aos produtos que comercializam. -------------------------------------------  

3. Os expositores são os únicos responsáveis, perante as autoridades 

tributárias, administrativas e policiais, pela autenticidade, qualidade e venda 

dos produtos expostos. A sua comercialização tem que obedecer às normas 

legais em vigor, nomeadamente ao DL n. 10/2015, de 16 de janeiro. -----------  

4. O Jardim.Mercado realiza-se apenas quando as condições atmosféricas 

assim o permitam. ------------------------------------------------------------------------------  

5. O Município não cede qualquer tipo de transporte para este evento. ------------  

6. Os danos provocados nos espaços cedidos (stands de lona branca), 

decorrentes de utilização indevida e imputável ao expositor, concedem ao 

Município o direito de ser ressarcido pelo valor necessário à sua substituição 

ou reparação. ------------------------------------------------------------------------------------  

7. A participação no Jardim.Mercado implica a aceitação de todas as cláusulas 

inscritas nas presentes Normas de Participação. --------------------------------------  

8. Os casos omissos serão decididos pelo Município de Loures. (…)” --------------  

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

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

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

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 215/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A AUTORIZAÇÃO 

DE RENOVAÇÃO DE 1 (UM) CONTRATO A TERMO CERTO POR 12 (DOZE) 

MESES E A CELEBRAÇÃO DE 2 (DOIS) CONTRATOS DE TRABALHO SEM 
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TERMO, PARA A GESLOURES, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, 

E.M., UNIPESSOAL, LDA.---------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda 

(Gesloures) manifesta, através do seu ofício com o n.º de entrada 

E/41099/2019, de 9 de abril de 2019, a necessidade de proceder à 

renovação de contrato a termo certo para a equipa de atendimento, que 

caducará a 23 de maio de 2019, por forma a garantir o normal 

funcionamento do serviço e a contratação de dois novos trabalhadores; -------  

B. A avaliação que é efetuada, na presente data, da necessidade de reforçar as 

equipas de trabalho, face ao aumento do número de utilizadores, e em 

particular em algumas atividades, e sendo ainda muito provável a cessação, 

no ano em curso, de um contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador ou 

por acordo; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. Constituindo orientações estratégicas cometidas à Gesloures, continuar a 

qualificar equipamentos e serviços e continuar a aumentar a frequência das 

piscinas municipais do Concelho, é assim indispensável reforçar os recursos 

humanos da empresa;-------------------------------------------------------------------------  

D. O preenchimento destes postos de trabalho revela-se indispensável para o 

cumprimento da missão da Gesloures; ---------------------------------------------------  

E. Os recrutamentos são imprescindíveis para assegurar a capacidade 

operacional mínima dos serviços, incluindo a ministração de aulas e garantir 

a segurança dos utentes, tarefas cuja execução seria suscetível de pôr em 

causa o funcionamento da empresa e o cumprimento das obrigações de 

prestação de serviço público a que está vinculada; -----------------------------------  

F. Os encargos com os recrutamentos em causa estão incluídos no Orçamento 

aprovado para a Gesloures; -----------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 

2 do artigo 53.ºda Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, e nos termos e para os 

efeitos previstos no n.º 3 do artigo 144.º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de 

maio, autorizar a Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda.: -----------------------------------------------------------------------------------  
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1. À renovação do contrato a termo certo por 12 (doze) meses, autorizado 

pela Câmara Municipal na sua 12.ª Reunião Ordinária de 11 de abril de 

2018; ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. À celebração dos seguintes contratos de trabalho sem termo: ---------------  

a) 1 Técnico Desportivo; ----------------------------------------------------------------  

b) 1 Nadador Salvador. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 216/2019 - SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE À AKS-

ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ SHOTO ---------------------------------------------------------  

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

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

A. A AKS - Associação de Karaté Shoto, com o NIF 504 831 178, realizou no 

dia 12 de janeiro de 2019, entre as 14h00 e as 20h00, um Estágio de Karaté 

e de Kickboxing, no Pavilhão Paz e Amizade; ------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade prevê o pagamento por hora, ao fim 

de semana, de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos), para a 

realização de iniciativas e de 5,44€ (cinco euros e quarenta e quatro 

cêntimos), para montagens/desmontagens, sem IVA incluído; --------------------  

C. A utilização teve a duração total de seis horas, das quais, duas horas e trinta 

minutos correspondem a montagens/desmontagens e três horas e trinta 

minutos, ao decurso da iniciativa, totalizando um valor a pagamento de 

62,07€ (sessenta e dois euros e sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 

vigor; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

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

Regulamento de Utilização do Pavilhão Paz e Amizade em conjugação com a 

al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 
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sua redação atual, aprovar a isenção do pagamento pela respetiva utilização, à 

Associação de Karaté Shoto, no valor total de 62,07€ (sessenta e dois euros e 

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

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

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

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

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

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

 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 217/2019- SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, AO 

INFANTADO FUTEBOL CLUBE ---------------------------------------------------------------  

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

A. O Infantado Futebol Clube, com o NIF 503 879 991, utilizou o Pavilhão Paz e 

Amizade, no dia 19 de janeiro de 2019, das 15h00 às 17h00, para a 

realização de um treino extra de Patinagem Artística; -------------------------------  

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

de 9,22€ (nove euros e vinte e dois cêntimos), IVA não incluído;  ----------------  

C. A ocupação teve a duração de duas horas, do que resulta um valor a 

pagamento de 22,68€ (vinte e dois euros e sessenta e oito cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

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

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

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

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

respetiva utilização, ao Infantado Futebol Clube, no valor de 22,68€ (vinte e 

dois euros e sessenta e oito cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)”   

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 218/2019- SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA AO 

INFANTADO FUTEBOL CLUBE ---------------------------------------------------------------  

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

A. O Infantado Futebol Clube, com o NIF 503 879 991, utilizou o Pavilhão José 

Gouveia, no dia 25 de novembro de 2018, das 10h00 às 12h00, para a 

realização de um treino extra de Patinagem Artística, para preparação da 

Gala dos Campeões; --------------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia pressupõe o pagamento por hora, de 

9,22€ (nove euros e vinte e dois cêntimos), IVA não incluído;  --------------------  

C. A ocupação teve a duração de duas horas, do que resulta um valor a 

pagamento de 22,68€ (vinte e dois euros e sessenta e oito cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

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

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 

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

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

respetiva utilização, ao Infantado Futebol Clube, no valor de 22,68€ (vinte e 

dois euros e sessenta e oito cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” 

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

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

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

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 219/2019 - SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA AO 

INFANTADO FUTEBOL CLUBE ---------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. O Infantado Futebol Clube, com o NIF 503 879 991, requereu a utilização do 

Pavilhão José Gouveia, nos dias 9 e 16 de fevereiro de 2019, das 15h00 às 

17h00, para a realização de treinos de Patinagem Artística; -----------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia pressupõe o pagamento por hora, de 

9,22€ (nove euros e vinte e dois cêntimos), IVA não incluído;  --------------------  

C. A utilização teve a duração de quatro horas, do que resulta um valor a 

pagamento de 45,36€ (quarenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

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

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 

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

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

respetiva utilização, ao Infantado Futebol Clube, no valor de 45,36€ (quarenta e 

cinco euros e trinta e seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. (…)” ---  

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

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

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

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 220/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA À ASSOCIAÇÃO 

DE PLANADORES DE SANTA IRIA DE AZÓIA -------------------------------------------  

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

A. A Associação de Planadores de Santa Iria de Azóia, com o NIF 503 165 310, 

requereu a utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de 

Santa Iria de Azóia, no dia 25 de novembro de 2018, entre as 9h30 e as 

18h00, para a realização do XVII Indoor da APSIA; ----------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 

Iria de Azóia, prevê o pagamento por hora de 11,90 € (onze euros e noventa 
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cêntimos) em horário diurno e de 13,23 € (treze euros e vinte e três 

cêntimos) em horário noturno, isento de IVA;-------------------------------------------  

C. A utilização teve a duração de oito horas em horário diurno e trinta minutos 

em horário noturno, correspondendo a um valor a pagamento de 101,82 € 

(cento e um euros e oitenta e dois cêntimos), isento de IVA; ----------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere abrigo da al. u) do nº1 do artigo 

33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a isenção do 

pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas 

de Santa Iria de Azóia, à Associação de Planadores de Santa Iria de Azóia, no 

valor de 101,82€ (cento e um euros e oitenta e dois cêntimos), isento de IVA. 

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

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

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

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

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

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

 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 221/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL/UNHOS À AMRT-

ASSOCIAÇÃO PARA A MUDANÇA E REPRESENTAÇÃO TRANSCULTURAL   

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

A. A AMRT – Associação para a Mudança e Representação Transcultural, com 

o NIF 503 107 344, solicitou a utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 

entre 16 e 19 de julho de 2018, das 10h00 às 13h00, para a realização da 

iniciativa Ubuntu Summer Camp 2018 - Férias de Verão; ---------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-

Unhos prevê o pagamento, por hora, de 8,63 € (oito euros e sessenta e três 

cêntimos), isento de IVA; ---------------------------------------------------------------------  
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C. A ocupação teve a duração total de doze horas, sendo o valor a pagamento 

de 103,56€ (cento e três euros e cinquenta e seis cêntimos); ---------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), à 

AMRT – Associação para a Mudança e Representação Transcultural, no valor 

total de 103,56€ (cento e três euros e cinquenta e seis cêntimos). (…)” -----------  

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

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

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

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

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

 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 222/2019- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA AO 

SPORT CLUBE SANJOANENSE -------------------------------------------------------------  

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

A. O Sport Clube Sanjoanense, associação concelhia, com o NIF 501 599 100, 

solicitou a utilização do Pavilhão José Gouveia, no dia 8 de dezembro de 2018, 

para a realização de Sarau de Natal; ---------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia pressupõe o pagamento por hora, ao 

fim de semana, do valor de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos), 

para a realização de iniciativas, IVA não incluído;  ---------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de onze horas, entre as 13h00 e as 24h00, 

no dia 8 de dezembro de 2018, do que resulta um valor a pagamento de 

142,47€ (cento e quarenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

Regulamento de Cedência e Utilização do Pavilhão José Gouveia em 

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

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

respetiva utilização, ao Sport Clube Sanjoanense, no valor total 142,47€ (cento 

e quarenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO DEZASSETE – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 223/2019- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL/UNHOS AO ACROMIX 

CAMARATE CLUBE  ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 513 124 853, solicitou a utilização do 

Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão 

do Alto do Moinho), nos dias 1 e 15 de dezembro de 2018, respetivamente, 

entre as 8h00 e as 19h00 e 8h00 e as 21h00, para a realização das 

iniciativas Pinheirinho de Natal e Festa de Natal; -------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-

Unhos prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € (treze euros e vinte e três 

cêntimos), isento de IVA; ---------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de vinte e quatro horas, sendo o valor a 

pagamento de 317,52€ (trezentos e dezassete euros e cinquenta e dois 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pelas utilizações acima indicadas.  ---------  

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 nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
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atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), ao 

Acromix Camarate Clube, no valor total de 317,52€ (trezentos e dezassete 

euros e cinquenta e dois cêntimos), isento de IVA. (…)”  -------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, foi cobrada a 

totalidade da utilização pelo valor de treze ponto vinte e três euros, 

considerando toda a utilização em período noturno, quando, de facto, não foi. 

Ou seja, o valor da isenção foi todo contabilizado com a mesma tarifa, quando 

devia ter sido uma parte noturna e uma parte diurna.  -----------------------------------  

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

O SENHOR VICE - PRESIDENTE: senhor Presidente, não há condições para 

se conseguir fazer o apuramento final dos custos. Sendo assim, não há 

prejuízo na manutenção do ponto em Ordem do Dia para a próxima reunião de 

Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA EM ORDEM DO DIA.  --------------------------------------------------------------    

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

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

 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 224/2019- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE, AO 

GIMNOFRIELAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE 

FRIELAS ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A GIMNOFRIELAS – Associação Desportiva, Cultural e Social de Frielas, 

com o NIF 509 091 270, solicitou a cedência do Pavilhão Paz e Amizade, no 

dia 15 de dezembro de 2018, para a realização da Gala de Natal 2018; -------  

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

de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a realização de 
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iniciativas, 9,22€ (nove euros e vinte e dois cêntimos) para treinos e 5,44€ 

(cinco euros e quarenta e quatro cêntimos), para montagens/desmontagens 

de material, sem IVA incluído;  --------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de dezassete horas e trinta minutos, perfazendo 

um valor total a pagar de 147,50€ (cento e quarenta e sete euros e 

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

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

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

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

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

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

utilização à GIMNOFRIELAS – Associação Desportiva, Cultural e Social de 

Frielas, no valor de 147,50€ (cento e quarenta e sete euros e cinquenta 

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

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

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

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

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

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

 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 225/2019- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA 

EB2,3 DE SANTA IRIA DE AZÓIA AO CLUBE DE FUTEBOL DE SANTA IRIA 

DE AZÓIA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Clube de Futebol de Santa Iria, com o NIF 501 372 652, realizou no dia 16 

de junho de 2018, entre as 10H00 e as 24H00, no Pavilhão Desportivo da 

EB2,3 de Santa Iria de Azóia (Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 

Azóia), a 8ª Gala do Clube de Futebol de Santa Iria; ---------------------------------  

B. A utilização do referido Pavilhão prevê o pagamento, por hora diurna, de 

11,90€ (onze euros e noventa cêntimos) e por hora, no período noturno, de 

13,23€ (treze euros e vinte e três cêntimos), isento de IVA; ------------------------  
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C. A ocupação teve a duração de catorze horas, correspondendo a um valor 

total a pagamento pela utilização, de 173,92€ (cento e setenta e três euros e 

noventa e dois cêntimos); --------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo 

da EB2,3 de Santa Iria de Azóia (Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 

Azóia), ao Clube de Futebol de Santa Iria, no valor de 173,92€ (cento e setenta 

e três euros e noventa e dois cêntimos), isento de IVA. (…)” --------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 226/2019- SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAZ E AMIZADE AO 

CLUBE DE KARATÉ DE LOURES ------------------------------------------------------------    

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

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

A. O Clube de Karate de Loures, com o NIF 901 822 175, solicitou a cedência 

do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 2 de fevereiro de 2019, entre as 8h00 e 

as 20h00, para a realização do Estágio de Inverno de Karate; --------------------  

B.  A ocupação do palco do Pavilhão Paz e Amizade pressupõe o pagamento 

por hora de 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos), sem IVA 

incluído;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de doze horas, correspondendo a um valor total 

de 155,42€ (cento e cinquenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos), 

com IVA incluído à taxa legal em vigor; --------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do artigo 12º do 

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

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

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

utilização, ao Clube de Karate de Loures, no valor total de 155,42€ (cento e 

cinquenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (…)” --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 227/2019- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO ORIENTE À 

ANDDVIS-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES 

VISUAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A. A ANDDVIS – Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, 

com o NIF 508 702 020, solicitou a cedência do Pavilhão do Oriente, no dia 

9 de fevereiro de 2019, para a realização da 1ª jornada do Campeonato 

Nacional de GoalBall;--------------------------------------------------------------------------  

B.  A ocupação do Pavilhão do Oriente pressupõe, ao abrigo da deliberação 

aprovada na 8ª reunião ordinária do executivo municipal de 14/02/2018, o 

pagamento, por hora, de 33,62€ (trinta e três euros e sessenta e dois 

cêntimos), IVA não incluído;  ----------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de dez horas (entre as 9h00 e as 19h00), 

perfazendo um valor total de 413,53€ (quatrocentos e treze euros e 

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

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
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atual, a isenção do pagamento pela respetiva utilização, à ANDDVIS – 

Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, no valor total de 

413,53€ (quatrocentos e treze euros e cinquenta e três cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (…)”  ----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E DOIS – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 228/2019- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA À 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA 

E BOBADELA ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A União de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, com o NIF 510 839 533, solicitou a utilização do Pavilhão José 

Gouveia, para as aulas de ginástica da Academia Sénior, no ano letivo 

2018/2019, à segunda-feira e à quarta-feira, entre as 13h20 e as 15h00 e à 

sexta feira, entre as 13h20 e as 14h00; --------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o pagamento por hora, de 

27,16€ (vinte e sete euros e dezasseis cêntimos), sem IVA incluído; ------------  

C. A ocupação terá a duração estimada de cento e sessenta horas, 

correspondendo a um valor a pagamento de 5.345,09€ (cinco mil trezentos e 

quarenta e cinco euros e nove cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento relativo à utilização acima 

indicada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Regulamento de Utilização do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a al. 

u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, a isenção do pagamento pela utilização do mesmo, à União 

de Freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor 
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5.345,09€ (cinco mil trezentos e quarenta e cinco euros e nove cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E TRÊS -  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 229/2019- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA AO GRUPO 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
A. O Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 501 617 540, requereu a 

utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria 
de Azóia, no dia 3 de março de 2018, entre as 9h00 e as 22h00, para a 
realização do Campeonato de Lazer Master Ranking List, da modalidade de 
Ténis de Mesa; ----------------------------------------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia, no período indicado, prevê o pagamento por hora de 11,90€ 
(onze euros e noventa cêntimos) em horário diurno e de 13,23€ (treze euros 
e vinte e três cêntimos) em horário noturno, isento de IVA; ------------------------  

C. A utilização teve a duração total de treze horas (oito horas e trinta minutos 
em horário diurno e quatro horas e trinta minutos em horário noturno), 
correspondendo a um valor a pagamento de 160,69€ (cento e sessenta 
euros e sessenta e nove cêntimos), isento de IVA; -----------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal de Loures delibere abrigo da al. u) do nº1 do artigo 
33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a isenção do 
pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas 
de Santa Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, no valor de 160,69€ 
(cento e sessenta euros e sessenta e nove cêntimos), isento de IVA. (…)” -------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 230/2019- 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA AO GRUPO 

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

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

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

A. O Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 501 617 540, requereu a 

utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria 

de Azóia, no dia 24 de junho de 2017, entre as 10h00 e as 19h00, para a 

realização de torneio de futsal juvenil; ----------------------------------------------------  

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 

Iria de Azóia, no período indicado, prevê o pagamento por hora de 11,90€ 

(onze euros e noventa cêntimos) em horário diurno e de 13,23€ (treze euros 

e vinte e três cêntimos) em horário noturno, isento de IVA; ------------------------  

C. A utilização teve a duração total de nove horas (oito horas e trinta minutos 

em horário diurno e trinta minutos em horário noturno), correspondendo a 

um valor a pagamento de 107,77€ (cento e sete euros e setenta e sete 

cêntimos), isento de IVA; ---------------------------------------------------------------------  

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ comprovativo da sua legal constituição e 

requereu a isenção de pagamento pela utilização acima indicada. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere abrigo da al. u) do nº1 do artigo 

33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a isenção do 

pagamento pela utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 

Escolas de Santa Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, no valor 

de 107,77€ (cento e sete euros e setenta e sete cêntimos), isento de IVA. 

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

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

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

seguintes:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a 

este ponto quero deixar uma nota muito simples, que é o seguinte:  estamos a 

aprovar uma proposta de isenção para uma iniciativa, que se realizou em vinte 

e quatro de julho de dois mil e dezassete. Compreendo que esta situação 

possa não ter grande significado, mas tenho notado que nas isenções que são 

presentes a reunião de Câmara, há sempre uma décalage muito grande, no 

mínimo de três, ou quatro meses, e algumas chegam a ser de seis meses. 

Quanto a esta proposta, o pedido inicial é apresentado em maio de dois mil e 

dezassete e só agora, em dois mil e dezanove, é presente a reunião de 

Câmara. Não me parece uma boa metodologia para um processo 

administrativo, considero eu, relativamente simples. Deveria ser muito mais 

prático, e até nos dava uma maior garantia quanto à realização das atividades, 

porque tínhamos alguma memória das mesmas.  ----------------------------------------  

Portanto, nada temos contra a isenção, antes pelo contrário, mas deve haver 

algum cuidado, porque estamos a deliberar isenções de uma altura em que 

ainda não era este o Executivo eleito nesta Câmara e parece-me tempo a mais 

para uma isenção de cento e sete euros e setenta e sete cêntimos.  ---------------     

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, quem consultar o 

processo percebe que nos movimentos de “webdoc”, está referenciada a 

seguinte situação, nomeadamente em janeiro de dois mil e dezanove, quando 

a responsável pelo Gabinete de Gestão de Equipamentos refere: “Junto se 

remetem os valores reais da utilização do pavilhão do Agrupamento de Escolas 

de Santa Iria de Azóia, referente a vinte e quatro do seis de dois mil e 

dezassete, para o troneio de futsal juvenil”.  ------------------------------------------------  

Portanto, a Área de Gestão de Equipamentos Desportivos só teve acesso à 

confirmação dos horários de utilização do pavilhão no presente mês. Ou seja, 

ficamos sempre dependentes do envio, por parte dos agrupamentos de escolas 

da informação relativa à utilização, porque essa é a condição absolutamente 

essencial para se poderem processar as isenções, de acordo com o próprio 

calendário.  -------------------------------------------------------------------------------------------    

Acontece que não podemos processar as isenções sem ter a confirmação por 

parte da escola, neste caso do Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 

Azóia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------      
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O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Vice-Presidente, eu consultei o 

processo completo. Há um ofício enviado para a Câmara Municipal, na página 

quinze, datado de quatro do cinco de dois mil e dezassete, a solicitar o pavilhão 

das dez horas às dezanove. Há, também, o primeiro despacho no “webdoc” a 

nove do cinco, até se chegar, hoje, à deliberação. ---------------------------------------   

Estes processos deviam ser alvo de uma maior celeridade, por forma a que 

não estejam estagnados dois anos, quase três. Pode ser considerada uma 

crítica, mas uma crítica construtiva, porque, possivelmente, o Município podia 

criar mecanismos para que estes processos fossem mais céleres. Esta isenção 

“salta à vista”, porque são dois anos, de dois mil e dezassete a dois mil e 

dezanove. Reitero que, maioritariamente, até as isenções que acabámos de 

aprovar, grande parte delas, referem-se ainda ao ano de dois mil e dezoito e, 

pelos menos três, são de julho de dois mil e dezoito. Portanto, se houvesse 

alguma celeridade nestes processos seria mais eficaz, até para uma boa 

avaliação dos mesmos.  --------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, como diria José 

Saramago “Se puderes olhar, vê. Se puderes ver, repara”. ----------------------------   

A questão é que estamos a falar de isenções e não de pagamentos. A entidade 

não pagou qualquer verba, nem pagará, porque estamos a decretar a sua 

isenção e a utilização fez-se em condições absolutamente normais. Ou seja, 

estamos a falar de uma regularização administrativa.  ----------------------------------  

Infelizmente não é possível fazer a regularização administrativa enquanto não 

chegam os dados ao Município, porque são os agrupamentos de escolas, de 

acordo com aquilo que está instituído entre a Câmara Municipal e os 

agrupamentos de escolas, que nos dão a informação sobre as utilizações feitas 

nos pavilhões, porque não temos funcionários em permanência nos 

agrupamentos. Portanto, temos que aguardar os mapas que nos são enviados 

pelas escolas.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Naturalmente que, se há atraso da parte das escolas, não podemos processar 

as isenções. Haverá falta de funcionários nas escolas, como existe na Câmara 

e em várias outras instituições do Estado, e há que reconhecer que, por vezes, 

há atrasos internos na Câmara Municipal, e não estou a remeter culpas para 

ninguém relativamente a este processo, nem a nenhum outro. Mas, temos de 
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ter esta compreensão, porque não resulta daqui nenhum prejuízo para a 

entidade que utilizou o pavilhão.  --------------------------------------------------------------  

Penso que faz sentido o que o senhor Vereador referiu, do ponto de vista da 

chamada de atenção. Contudo, não podemos saltar etapas que não dependem 

de nós, como é o caso, porque sem a informação dos agrupamentos não 

podemos dar andamento ao processo. De qualquer forma fica a chamada de 

atenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 231/2019- 
SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR DE ENTRADA NOS MUSEUS 
MUNICIPAIS DE LOURES DURANTE A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS 
EVENTOS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Existem ao longo do ano datas comemorativas de âmbito local, nacional e 

internacional e eventos com especial relevância no domínio da cultura, aos 

quais a Rede de Museus Municipais de Loures se associa, abrindo portas e 

promovendo iniciativas; -----------------------------------------------------------------------  

B. A 18 de maio, 1 de junho e em setembro de 2019, terão lugar, 

respetivamente, a Noite dos Museus, o Dia Internacional de Criança e as 

Jornadas Europeias do Património, datas com grande importância no 

panorama museológico europeu, às quais a Rede de Museus de Loures se 

associará; -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. Em junho, decorrerá o evento “Arinto e Sabores Saloios” e em outubro, a 

Festa do Vinho e das Vindimas, nos quais o Museu do Vinho e da Vinha, em 

Bucelas, estará envolvido; -------------------------------------------------------------------  

D. No interesse do público e por forma a permitir uma melhor fruição das 

comemorações e promover a participação nos eventos, se julga pertinente a 

implementação de entradas gratuitas nestes dias ou quando os eventos 
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municipais ocorram nos Museus Municipais de Loures, conforme informação 

E/16569/2019.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo das alíneas e) e u) do 

nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 

isenção de pagamento de valor de entrada nos Museus Municipais de Loures, 

nos dias referidos, como forma de assinalar a participação do Município nas 

comemorações e eventos, promovendo desta forma, as atividades 

desenvolvidas. (…)” -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 232/2019- 
SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR AS 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE 
TEMPOS LIVRES-JOVENS NA AUTARQUIA ------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A. O Programa de Ocupação de Tempos Livres – Jovens na Autarquia, 

promovido pelo Município de Loures, entre 1 de julho e 30 de agosto de 

2019, assume um papel fundamental ao nível das políticas municipais no 

âmbito da juventude, contribuindo para a criação de condições que 

fomentem a plena integração da população jovem do Concelho; -----------------  

B. Este programa, iniciado em 2016, visa o desenvolvimento e a dinamização 

de atividades de ocupação de tempos livres que permitam estimular a 

aquisição de competências profissionais, pessoais e sociais, em contexto 

laboral. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar as normas de participação, no Programa de Ocupação de 

Tempos Livres – Jovens na Autarquia, para 2019. (…)” --------------------------------  
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--------------------------------- “OTL - Jovens na Autarquia  ----------------------------------  

------------------------------- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO --------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 1º  ----------------------------------------------  

----------------------------------------------- Objeto  ------------------------------------------------  

O presente normativo tem como objeto estabelecer as normas de 

enquadramento e participação de jovens munícipes no programa municipal 

denominado OTL - Jovens na Autarquia, tendo este como objetivo geral a 

ocupação dos tempos livres dos jovens, através do contacto com atividades 

estruturadas e organizadas em várias áreas de atividade profissional. -------------  

---------------------------------------------- Artigo 2º  -----------------------------------------------  

------------------------------------------- Destinatários  -------------------------------------------  

1- Podem beneficiar do programa OTL - Jovens na Autarquia, os jovens 

residentes no Concelho de Loures, com idades compreendidas entre os 16 e 

os 24 anos e que possuam no mínimo o 3.º ciclo do ensino básico concluído, à 

data da inscrição.  ----------------------------------------------------------------------------------  

2- O Programa abrangerá um máximo de 50 participantes, sendo estes 

distribuídos pelos dois turnos em função da adesão dos serviços de 

acolhimento ao mesmo. --------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 3º  ----------------------------------------------  

------------------------------------ Serviço de acolhimento  -------------------------------------  

O presente programa é desenvolvido em ambiente de trabalho proporcionado 

pelas diversas unidades orgânicas da Câmara Municipal que demonstrem 

reunir condições para acolhimento dos jovens participantes, doravante, e para 

efeitos das presentes normas, denominado serviço de acolhimento. ---------------  

---------------------------------------------- Artigo 4º  -----------------------------------------------  

------------------------------------ Tarefas a desempenhar  ------------------------------------  

1- As tarefas a desempenhar pelos jovens participantes no programa OTL - 

Jovens na Autarquia, são as seguintes: -----------------------------------------------------  

a) Tarefas de índole administrativa;----------------------------------------------------  

b) Tarefas de índole técnica; -------------------------------------------------------------  

c) Outras, a definir pelos serviços de acolhimento, dentro do contexto 

global do programa.---------------------------------------------------------------------  

2- As atividades de índole técnica, que possam carecer de estudo e 

investigação, apenas poderão ser desenvolvidas por jovens a frequentar o 

ensino superior ou com formação superior. -------------------------------------------------  
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3- Todas as outras tarefas discriminadas no nº 1 do presente artigo poderão 

ser realizadas por qualquer jovem admitido no programa, nos termos previstos 

no presente normativo. ---------------------------------------------------------------------------  

4- O desempenho das tarefas deverá obedecer a todas as regras e limitações 

legais e regulamentares em vigor, e concretamente aplicáveis. ----------------------  

5- As tarefas e atividades a desenvolver pelos jovens serão definidas pelo 

respetivo dirigente municipal do serviço de acolhimento a que cada jovem 

venha a ficar afeto, em função dos objetivos e necessidades de cada unidade 

orgânica. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 5º  ----------------------------------------------  

-------------------------------------- Acolhimento de jovens  ------------------------------------  

1- Os serviços de acolhimento deverão indicar a sua adesão ao programa, 

fazendo referência ao número de jovens que pretendem acolher, até ao dia 31 

de maio de 2019, junto do Gabinete de Juventude, mediante o preenchimento 

de formulário próprio para o efeito. ------------------------------------------------------------  

2- No preenchimento do referido formulário deverão ser descritas 

pormenorizadamente as tarefas a realizar pelo jovem, fazendo referência às 

habilitações escolares/académicas pretendidas (3º ciclo, ensino secundário, 

frequência do ensino superior ou licenciatura). --------------------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 6º  -----------------------------------------------  

---------------------------------------- Duração e horários  --------------------------------------  

1- O programa decorre nos meses de julho e agosto, de acordo com a seguinte 

duração: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) 1º Turno: de 1 a 30 de julho, e ---------------------------------------------------------  

b) 2º Turno: de 1 a 30 de agosto. --------------------------------------------------------  

2- Os jovens não poderão participar em mais do que um turno, salvo 

comprovada falta de candidatos a colocar ou mediante manifestação de 

vontade, devidamente fundamentada, do serviço de acolhimento. ------------------  

3- O horário a cumprir pelos jovens participantes será, salvo exceções a 

determinar pontualmente e em função de necessidades específicas do serviço 

de acolhimento, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. ---------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 7º  ----------------------------------------------  

--------------------------- Procedimento de candidatura e seleção  ------------------------  

1- A receção de candidaturas e monitorização do programa são da 

responsabilidade do Gabinete de Juventude da Câmara Municipal de Loures. A 
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seleção de candidatos é da responsabilidade da Comissão de Admissão, 

constituída pelo Departamento de Recursos Humanos e Departamento de 

Cultura, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Loures. --------------------  

2- As candidaturas deverão ser entregues através do seguinte correio 

eletrónico: jovensnaautarquia@cm-loures.pt. ----------------------------------------------  

3- As inscrições são feitas através do preenchimento de ficha de inscrição 

própria, disponível no sítio do município. Poderá ser solicitado aos 

selecionados a deslocação aos serviços municipais para comprovativo dos 

dados pessoais dos próprios e/ou dos encarregados de educação pela 

apresentação do bilhete de identidade (BI) e cartão de contribuinte ou cartão de 

cidadão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

4- Os candidatos devem, obrigatoriamente, fazer acompanhar a sua 

candidatura dos seguintes documentos: -----------------------------------------------------  

a) Comprovativo de residência; -------------------------------------------------------  

b) Comprovativo de habilitações literárias; -----------------------------------------  

c) Curriculum Vitae; ----------------------------------------------------------------------  

d) Declaração de Compromisso de Honra em como nada consta do 

registo criminal; ------------------------------------------------------------------------  

e) Termo de responsabilidade (para os menores de 18 anos, devendo 

ser assinado pelo encarregado de educação). --------------------------------  

5- A candidatura só será considerada válida quando incluir todos os 

documentos mencionados no número anterior. --------------------------------------------  

6- A seleção dos jovens candidatos, mediante os elementos constantes na 

candidatura, far-se-á atendendo aos seguintes critérios e ponderações: ----------  

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

Jovens cujos ascendentes diretos se encontrem 

inscritos no Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, mediante apresentação de 

comprovativo 

Dois ascendentes 

desempregados - 

35% 

Um ascendente 

desempregado - 

20% 

Participação em projetos coletivos, mediante 

análise curricular 

Dois ou mais 

projetos - 30% 

Um projeto - 15% 

Jovens que nunca participaram no programa  20% 

Necessidades identificadas pelos serviços de 

acolhimento, mediante área de interesse 

identificada pelo jovem e análise curricular 

Curriculum Vitae 

que se adequa às 

necessidades em 

Curriculum Vitae 

que se adequa às 

necessidades em 
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dois ou mais 

aspetos - 15% 

um aspeto - 10% 

7- Em caso de empate considera-se a ordem de receção da candidatura. --------  

8- A colocação dos jovens nas áreas pelas quais manifestem interesse fica 

dependente do número de vagas existentes, podendo, sempre que essas se 

encontrem já preenchidas, proceder-se à sua colocação noutros serviços, 

mediante concordância dos intervenientes. -------------------------------------------------  

9- As candidaturas ao programa deverão ser feitas até ao dia 10 de maio, 

sendo divulgada a lista de colocações até ao dia 11 de junho subsequente. -----  

----------------------------------------------- Artigo 8º  ----------------------------------------------  

--------------------------------------- Faltas e desistências  -------------------------------------  

1- Todas as faltas previsíveis terão de ser informadas ao serviço de 

acolhimento com a antecedência mínima de 3 (três) dias. -----------------------------  

2- Nenhuma falta injustificada terá compensação económica.  -----------------------  

3- As faltas carecem de justificação, na lógica utilizada pelos funcionários do 

Estado, podendo os jovens compensar o tempo em falta, mediante acordo com 

o dirigente municipal do serviço de acolhimento. ------------------------------------------  

4- Em caso de desistência, o jovem (ou o seu encarregado de educação no 

caso de menores de 18 anos) deve informar o Município por escrito, para o 

Gabinete de Juventude, fundamentando a desistência. ---------------------------------  

5- O não cumprimento do número anterior pode conduzir ao não pagamento da 

compensação económica devida pelo tempo de trabalho prestado e inviabilizar 

futuras candidaturas ao programa. ------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 9º  ----------------------------------------------  

------------------------------- Deveres dos jovens participantes  -----------------------------  

1- Constituem deveres dos jovens participantes no programa OTL - Jovens na 

Autarquia: --------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Executar com empenho e de forma diligente as tarefas que lhes sejam 

confiadas; --------------------------------------------------------------------------------  

b) Cumprir o horário, com assiduidade, para as funções a que se 

candidataram e foram selecionados; ---------------------------------------------  

c) Assinar a folha de assiduidade sempre e apenas quando compareçam 

no serviço de acolhimento; ----------------------------------------------------------  

d) Avisar com a antecedência necessária o serviço de acolhimento em 

caso de impossibilidade de comparência; --------------------------------------  
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e) Avisar o serviço de acolhimento e, posteriormente, o Gabinete de 

Juventude, se pretenderem desistir do Programa; ---------------------------  

f) Tratar com respeito os funcionários, colaboradores e chefias dos 

serviços municipais, bem como quaisquer pessoas com quem 

contactem no desempenho das suas tarefas; ---------------------------------  

g) Respeitar e cumprir as orientações dadas pelos funcionários do 

Gabinete de Juventude e do serviço de acolhimento; -----------------------  

h) Comparecer no Gabinete de Juventude sempre que solicitado; ---------  

i) Entregar o questionário de avaliação na sessão de entrega de 

certificados;------------------------------------------------------------------------------  

j) Informar sobre eventuais limitações, nomeadamente sobre limitações 

físicas e/ou especiais cuidados de saúde. --------------------------------------   

2- A assinatura indevida da folha de assiduidade, nos casos em que o jovem 

não tenha comparecido no serviço de acolhimento é causa bastante para 

exclusão do programa. ---------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Artigo 10º  ----------------------------------------------  

------------------------------- Direitos dos jovens participantes  ------------------------------  

Constituem direitos dos jovens participantes no programa OTL - Jovens na 

Autarquia: --------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Ter acesso a toda a informação detalhada sobre o normal 

desenvolvimento do programa, nomeadamente sobre as funções/tarefas 

a cumprir; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Beneficiar do seguro de acidentes pessoais; --------------------------------------  

c) Beneficiar de almoço no refeitório municipal; --------------------------------------  

d) Auferir uma compensação económica no valor de €300 (trezentos 

euros), acrescido de IVA quando devido, caso cumpra com assiduidade 

o período para o qual foi selecionado; -----------------------------------------------  

e) Receber certificado que ateste a participação no programa; ------------------  

f) Ser respeitado na sua dignidade pessoal.  -----------------------------------------  

----------------------------------------------- Artigo 11º ---------------------------------------------  

------------------------------ Deveres do serviço de acolhimento  ---------------------------  

Constituem deveres do serviço de acolhimento: ------------------------------------------  

a) Acolhimento e acompanhamento ao jovem, de forma a dar-lhe 

conhecimento e apoio nas tarefas a desempenhar; -------------------------  
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b) Enviar o pedido de participação/colocação de jovens, no prazo e nos 

termos mencionados no nº 1 do artigo 5º; --------------------------------------  

c) Enviar ao Gabinete de Juventude a folha de assiduidade, bem como a 

respetiva avaliação, até 3 dias úteis após a conclusão do programa; --  

d) Informar o Gabinete de Juventude de qualquer situação que possa 

comprometer a sua candidatura a este programa. ---------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 12º  ---------------------------------------------  

----------------------------- Deveres do Gabinete de Juventude  ----------------------------  

Constituem deveres do Gabinete de Juventude da Câmara Municipal de 

Loures: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Proceder à gestão do programa; --------------------------------------------------  

b) Apresentar superiormente, para cada turno, proposta sobre a 

distribuição dos jovens nos serviços de acolhimento; -----------------------  

c) Enviar as folhas de assiduidade do respetivo turno e os questionários 

de avaliação interna para os serviços de acolhimento; ---------------------  

d) Proceder à substituição de jovens sempre que necessário; ---------------  

e) Garantir que todos os jovens participantes estão abrangidos por 

seguro de acidentes pessoais; -----------------------------------------------------  

f) Realizar a avaliação do enquadramento dos jovens nos serviços de 

acolhimento, compatibilizando interesses destes e dos jovens 

participantes, nomeadamente no que respeita à adaptação às tarefas; 

g) Elaborar a listagem de pagamento das compensações económicas, 

após a receção das folhas de assiduidade, submetê-la a autorização 

superior e, posteriormente, enviá-las à Divisão de Gestão Financeira; 

h) Elaborar a avaliação geral, final, do programa. --------------------------------  

---------------------------------------------- Artigo 13º  ---------------------------------------------  

------------------------ Dever de colaboração e falsas declarações  ----------------------  

1- Os jovens que venham a ser selecionados para o programa, ou os 

respetivos encarregados de educação, ao abrigo do presente normativo, têm o 

dever de colaboração com o Município de Loures, disponibilizando, sempre que 

necessário, todos os elementos que venham a ser solicitados. -----------------------  

2- Os candidatos selecionados deverão entregar comprovativo de IBAN, caso 

tenham selecionado na ficha de candidatura a transferência bancária como 

opção de pagamento e pretendam mantê-la. ----------------------------------------------  
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3- Os jovens que, de forma dolosa, prestem falsas declarações serão 

penalizados com a desvinculação ao programa, tendo de devolver a 

compensação financeira caso a mesma já tenha sido recebida.----------------------  

----------------------------------------------- Artigo 14º  --------------------------------------------  

------------------------------------------ Disposições finais  --------------------------------------  

1- Todas as candidaturas pressupõem a total concordância com as normas 

constantes do presente normativo. ------------------------------------------------------------  

2- Os jovens enquadrados ao abrigo do OTL - Jovens na Autarquia não podem, 

sob nenhuma justificação, desempenhar funções em substituição de 

funcionários da Câmara Municipal de Loures. ---------------------------------------------  

3- O Município de Loures reserva-se o direito de, em todo o momento, proceder 

a alterações e ajustamentos ao programa, caso tal se revele estritamente 

necessário, dando conta em tempo útil de tais alterações/ajustamentos aos 

jovens nele participantes. ------------------------------------------------------------------------  

4- A resolução de casos omissos a estas normas de participação é da inteira 

responsabilidade do Município. (…)” ----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 233/2019- 

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

DA DOAÇÃO, A BENEFICÍO DE INVENTÁRIO, DE MONOGRAFIAS PARA 

INCORPORAR O FUNDO BIBLIOGRÁFICO DA REDE DE BIBLIOTECAS 

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

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

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

A. Os Municípios têm atribuições nos domínios do património e da cultura 

(alínea e), nº 2 do artigo 23° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual), incumbindo-lhes o conhecimento, estudo, 

proteção, valorização e divulgação do património cultural (nº 3 do artigo 3º 

da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro); -------------------------------------------------  

B. Foi manifestada a vontade, por Inês Fraga, neta do escritor Urbano Tavares 

Rodrigues, de doação ao Município de monografias pertencentes ao seu 
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avô, por forma a integrar o acervo da Rede de Bibliotecas de Loures, nos 

termos descritos na informação registada sob o nº E/11254/2019; ---------------  

C. A Divisão de Cultura – Área de Bibliotecas, 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/11254/2019, 

às quais foram atribuídas pela proponente, o valor conjunto de 100,00€ (cem 

euros). (…)” ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 234/2019- 

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

DO PAGAMENTO DA TAXA MUNICIPAL DEVIDA PELA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZOIA, SÃO JOÃO DA TALHA, E 

BOBADELA, REFERENTE À CREMAÇÃO DE OSSADAS  ---------------------------  

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

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

A. A União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 

Bobadela dirigiu ao Município de Loures um pedido de autorização para 

cremação de ossadas abandonadas dos cemitérios de São João da Talha e 

de Santa Iria de Azóia, solicitando também a isenção do pagamento de 

taxas (cfr. Anexo I);  

B. Do ponto de vista da gestão dos cemitérios, é mais vantajosa e deve ser 

promovida a cremação das ossadas abandonadas relativamente à sua 

inumação em sepultura, que a longo prazo origina a saturação do terreno do 

cemitério; ------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A cremação de ossadas abandonadas pode ser ordenada pela entidade 

responsável pela administração do cemitério, neste caso a União de 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, de 



 

                                                                                                                                            

71/92 

 

 

                                                                                                                                      36ª Reunião Ordinária - 2019-04-24 

acordo com a alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de 

dezembro, na sua atual redação, recaindo sobre a mesma entidade as 

responsabilidades que legalmente lhe são conferidas, designadamente, as 

relativas à conformidade legal dos processos de exumação; ----------------------  

D. A cremação destas ossadas abandonadas pode ser realizada conforme a 

disponibilidade do serviço do Crematório Municipal, devendo, para o efeito, a 

União de Freguesias providenciar a entrega de, no máximo, 10 ossadas por 

semana; -------------------------------------------------------------------------------------------  

E. As cinzas resultantes da cremação deverão ser entregues à União de 

Freguesias para depósito nos cendrários existentes nos respetivos 

cemitérios; ----------------------------------------------------------------------------------------  

F. Nos termos da alínea c) do artigo 119.º-A do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures, a cremação de ossadas está sujeita ao pagamento, 

pelo requerente, da taxa de €75,00, por ossada; --------------------------------------  

G. A União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 

Bobadela solicitou a cremação de 63 ossadas consideradas abandonadas, 

totalizando, por aplicação da taxa mencionada em F., o valor de € 4.725,00;   

H. Em virtude da natureza jurídica da requerente União de Freguesias de Santa 

Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, pode a Câmara Municipal de 

Loures deliberar isentar aquela entidade do pagamento de taxas municipais, 

nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures; ---------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º 

do Regulamento de Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção do 

pagamento de taxa municipal, no valor global de € 4.725,00 (quatro mil 

setecentos vinte e cinco euros), devida pela União de Freguesias de Santa Iria 

de Azóia, São João da Talha e Bobadela, referente à cremação de 63 ossadas 

consideradas abandonadas, nos termos da alínea c) do artigo 119.º-A do 

Regulamento de Taxas do Município de Loures. (…)” -----------------------------------   

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 235/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ELABORAÇÃO, TERMOS DE REFERÊNCIA, E ABERTURA DE UM 

PERIODO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO PLANO DE 

PORMENOR DA QUINTA DO CARMO  -----------------------------------------------------  

(PROCº. Nº80/2015/DPMOTRU) --------------------------------------------------------------  

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

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

A. O teor das informações dos serviços municipais a fls. 760 e 761 e o 

despacho do Diretor do DPGU, a fl 762, do processo GD-

80/2015/DPMOTRU; --------------------------------------------------------------------------  

B. Que a Quinta do Carmo, em Sacavém, classificada no Plano Diretor 

Municipal (PDM), como “solo urbanizado – espaços de atividades 

económicas – indústria e terciário a reestruturar”, requere uma intervenção 

de requalificação urbanística e requalificação/regularização da edificação 

existente, pela ocupação precária que se vem mantendo, desde que, em 

meados do século passado, para ali se transferiram as atividades dos então 

sucateiros, que ocupavam o vale de Alcântara na cidade de Lisboa, para 

permitir a obra de construção da Ponte 25 de abril; ---------------------------------   

C. Que o reordenamento e reconversão física do edificado, para além da 

clarificação dos espaços de domínio público e de domínio privado, poderá 

permitir também a requalificação das atividades económicas ali instaladas, 

contribuindo para a requalificação da envolvente urbana de Sacavém; --------  

D. Que se alcançou a convergência de disposição das duas organizações 

representativas das empresas localizadas na Quinta do Carmo, com a 

vontade do Município de promover a reestruturação/requalificação daquele 

espaço nos termos preconizados no PDM;  --------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto do artigo 76º e 88º do 

RJIGT (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), estabelecido 

pelo Decreto – Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, aprovar: --------------------------------  

1. A elaboração do Plano de Pormenor da Quinta do Carmo; -------------------------  

2. Os termos de referência do Plano de Pormenor da Quinta do Carmo, nos 

termos propostos de folhas 743 a 759 do processo em referência; -------------  
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3. Proceder à abertura de um período de participação pública, nos termos do 

nº2 do artigo 88º do RJIGT, por um prazo de 15 dias úteis, a partir da data 

de publicação da presente deliberação em Diário da República. (…)” ----------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a intervenção seguinte:  -  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, saúdo o 

Presidente da Associação de Automóveis e Peças da Quinta do Carmo, bem 

como o Presidente da Comissão de Proprietários da Quinta do Carmo.  ----------  

Senhor Presidente, começo esta breve apresentação por valorizar o trabalho 

realizado pelos serviços com os representantes da Comissão. Um estudo 

prévio minucioso, de diagnóstico e avaliação do existente nesta zona de 

Sacavém, que cria condições para que possamos, com a aprovação dos 

termos de referência do plano e com a equipa técnica designada pelos 

representantes da Associação, desencadear um processo que leve à 

legalização deste espaço. Todos nos recordamos que é um espaço com 

alguma história, desde os anos cinquenta, aquando da construção da Ponte 

Vinte e Cinco de Abril.  ---------------------------------------------------------------------------  

Portanto, é com alguma satisfação que apresentamos este ponto, de forma a 

poder regularizar e licenciar as atividades que ali existem, algumas com 

características específicas, para poderem ter os seus títulos de atividade. 

Também se abre a possibilidade de valorizar o espaço público, com a criação 

de condições adequadas e sustentáveis para a transformação e regularização, 

não só do espaço público, mas também do espaço privado.  -------------------------  

Assim, é com satisfação que apresentamos esta proposta à Câmara Municipal, 

que visa, naturalmente, com a continuação do trabalho que temos vindo a fazer 

com a Associação de Proprietários da Quinta do Carmo, de regularizar a médio 

prazo as suas atividades, e de criar condições de utilização do espaço público 

naquela zona.  --------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

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

COM AS ABSTENÇÕES DA SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ---------------------------------  
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------------------------------------ DECLARAÇÃO DE VOTO  ---------------------------------  

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: O Partido Social Democrata 

absteve-se porque esta não é, ainda, a proposta final. Quando isso acontecer 

faremos a avaliação correta. --------------------------------------------------------------------     

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

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

PONTO TRINTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 236/2019- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO DO N.º 3 DO ARTIGO 10º DAS NORMAS DO SERVIÇO DE 

APOIO À FAMILIA PARA O ANO LETIVO 2018/2019  ----------------------------------   

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

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

A. As Normas do Serviço de Apoio à Família, para o ano letivo 2018/2019, 

provêm no seu n.º 3, do seu artigo 10.º, a reavaliação das comparticipações 

familiares por opção do município, com base nos escalões de rendimento de 

referência do agregado familiar, para efeitos de atribuição de abono familiar; 

B. Na sequência da entrada em vigor da Portaria n.º 24/2019, de 17 de janeiro 

de 2019, foram atualizados os valores do indexante dos apoios sociais (IAS). 

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, na sua redação atual, aprovar a alteração do n.º 

3 do artigo 10.º das Normas do Serviço de Apoio à Família para o ano letivo 

2018/2019, nos moldes previstos na informação n.º 236/DE-DASE/LM, (…)”. ---  

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

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

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

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

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

PONTO TRINTA E UM – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 237/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES E OS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS VISANDO O APOIO FINANCEIRO PARA A 

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EB 

2/3 E EB1 CONCELHIAS ------------------------------------------------------------------------  
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“Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------  

A. O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, descentraliza competências 

inerentes ao funcionamento da rede escolar do ensino básico e educação 

pré-escolar; ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. O Contrato de Execução nº 194/2009 de 16 de setembro de 2018 estabelece 

a transferência de competências no âmbito da educação entre o Município 

de Loures e o Ministério da Educação, nomeadamente as que respeitam à 

manutenção e conservação das EB23 e EBI concelhias; ---------------------------  

C. No âmbito do contrato e para o efeito referidos são transferidas verbas, no 

valor de 200 mil euros anuais, pelo Ministério da Educação para o Município; 

D. É mais eficaz e célere para os Agrupamentos de Escolas disporem nos seus 

orçamentos de uma verba maior para a manutenção e conservação dos 

equipamentos; -----------------------------------------------------------------------------------  

E. O Município de Loures pretende celebrar com os Agrupamentos de Escolas 

um protocolo que tem como objeto a manutenção e conservação das EB23 e 

EBI concelhias, descritas no Anexo I, da Proposta de Protocolo, que faz 

parte integrante da Informação n.º 150/DE-DIPE/PC. --------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do previsto na Lei n.º 75/2013, 

de12 de setembro, na sua redação atual, e no Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 

de julho, aprovar a celebração de protocolo com os Agrupamentos de Escolas, 

para atribuição de verba para a realização de obras de conservação e 

manutenção das EB23 e EBI concelhias, de acordo com a minuta anexa, a qual 

faz parte integrante desta proposta, e consequentemente a transferências de 

verbas, nos moldes previstos na mesma, num total de 180.000€ (cento e 

oitenta mil euros). (…)” ---------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------- “PROPOSTA DE PROTOCOLO  -----------------------------  

Entre, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Loures, adiante designado por Primeiro Outorgante, com sede 

na Praça da Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 501294996, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 

Soares, ------------------------------------------------------------------------------------------------   
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E o Agrupamento de Escolas….., adiante designado por Segundo Outorgante 

com sede na Rua da ………, nº…., ….., pessoa coletiva n.º …………, neste ato 

representado por……………………………………….  ------------------------------------  

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

Celebra-se o presente protocolo, nos termos exarados nas cláusulas seguintes: 

--------------------------------------------- Cláusula 1ª  --------------------------------------------  

------------------------------------------------ (Objeto)  ---------------------------------------------  

 O presente protocolo tem como objeto o estabelecimento de normas para a 

transferência de verba a realizar pelo Primeiro Outorgante ao Segundo 

Outorgante….., destinada às ações de  manutenção e conservação, descritas 

no Anexo I, que faz parte integrante deste acordo,  da Escola…………..  ---------  

--------------------------------------------- Cláusula 2ª  --------------------------------------------  

---------------------------- (Obrigações do Primeiro Outorgante)  --------------------------  

Durante o período de vigência do presente protocolo constituem obrigações do 

Primeiro Outorgante: ------------------------------------------------------------------------------  

a) Transferir para o Segundo Outorgante a verba de 20 000 euros, no início de 

cada ano civil, para prossecução do objeto definido na Cláusula 1ª; -----------  

b) Acompanhar e controlar o cumprimento deste protocolo, assistindo-lhe o 

direito de, por si ou por terceiros, fiscalizar a sua execução; ----------------------  

----------------------------------------- Cláusula 3ª  -------------------------------------------  

------------------------ (Obrigações do Segundo Outorgante)  -------------------------  

Durante o período de vigência do presente protocolo constituem obrigações do 

Segundo Outorgante:  ----------------------------------------------------------------------------  

a) Cumprir o objeto do protocolo; --------------------------------------------------------------  

b) Efetuar a gestão e aplicação da verba transferida pelo Primeiro Outorgante 

em ações de conservação e manutenção corrente, descritas no Anexo I, que 

faz parte integrante do presente protocolo, e que visam assegurar as 

características funcionais e estéticas dos equipamentos, edifícios e 

logradouros. --------------------------------------------------------------------------------------  

c) Entregar, até ao dia 30 de abril de cada ano seguinte, um relatório de 

execução física e financeira das ações realizadas, independentemente do 

dever geral de informar sobre qualquer situação anómala que eventualmente 

se verifique; --------------------------------------------------------------------------------------  
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d) Não utilizar a verba transferida pelo Primeiro Outorgante para fins diversos 

do objeto do presente protocolo. -----------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Cláusula 4ª  -------------------------------------------  

-------------------------------------- (Revisão do protocolo)  ------------------------------------  

O presente protocolo poderá ser revisto, por acordo entre as partes, sempre 

que ocorram motivos que o justifiquem, nomeadamente quando: --------------------  

a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das condições em que se baseou 

a sua celebração; -------------------------------------------------------------------------  

b) A revisão seja indispensável à adequação dos objetivos prosseguidos; --  

c) Em qualquer outro caso, sempre que haja consenso entre as partes. -----  

--------------------------------------------- Cláusula 5ª  --------------------------------------------  

--------------------------- (Interpretação e integração de lacunas)  ------------------------  

Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, aplicação e execução do 

presente protocolo, bem como a integração de lacunas, serão decididas por 

acordo entre as partes. ---------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- Cláusula 6ª  ------------------------------------------  

---------------------------------------------- (Denúncia)  -------------------------------------------  

O incumprimento das cláusulas previstas no presente protocolo, por qualquer 

das partes, poderá dar origem à denúncia do mesmo, desde que esta denúncia 

seja comunicada, com trinta dias de antecedência, por carta registada com 

aviso de receção.  ----------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula 7ª  --------------------------------------------  

----------------------------------------------- (Vigência)  -------------------------------------------  

1 - O presente protocolo iniciará a sua vigência a 01 de janeiro de 2019, com 

duração de um ano, sendo automaticamente renovável para iguais períodos se 

não for denunciado, por qualquer dos Outorgantes, até trinta dias antes do 

início do ano letivo subsequente. --------------------------------------------------------------  

2 - Durante a sua vigência o protocolo poderá ser retificado ou alterado por 

mútuo acordo das partes. (…)” -----------------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a intervenção seguinte:  -  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, começo 

por me associar às palavras relacionadas com a data do Dia da Liberdade que 

se comemora amanhã. Assim, quero fazer uma referência à necessidade de 
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relembrar este dia, e de defender tudo aquilo que foi conseguido com essa 

data. Não só em termos de liberdade, mas, também, todas as questões sociais, 

económicas e outras que estão associadas à revolução do Vinte e Cinco de 

Abril. Por esta razão me associo a todas as palavras que já foram proferidas 

nesta reunião.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre esta proposta que está em apreciação, quero dizer o seguinte: primeiro 

deixo uma saudação a todos os agrupamentos que decidiram assumir este 

compromisso, porque é algo que temos que valorizar. É um novo compromisso 

que não é fácil de assumir, porque sabemos bem que a verba que estamos a 

aprovar é exígua para muitas das dificuldades de algumas escolas, para a sua 

maioria.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, é também um sinal de que os agrupamentos estão disponíveis 

para trabalhar e para, de uma forma mais célere, resolver algumas situações 

que, evidentemente, a nível da Câmara demorariam mais tempo.  ------------------  

É um trabalho conjunto que vamos continuar a aprofundar, que iniciámos no 

mandato anterior quando a verba passou de quatro mil euros para oito mil 

euros, relativamente aos gastos e aos investimentos nestas escolas básicas 

dois/três. Portanto, estamos a consolidar esse caminho, e esta proposta vai 

nesse sentido. O Município não vai deixar de estar presente nestas escolas, 

mesmo que a verba para estes nove agrupamentos seja totalmente transferida 

para a manutenção e conservação.  ----------------------------------------------------------  

O Município tem já uma série de compromissos assumidos para estes anos, 

nestas escolas, até porque pode haver a necessidade de uma reposição, por 

falta de execução das verbas durante os anos iniciais do contrato programa, e 

o Município terá que estar disponível para colmatar essa situação da melhor 

forma possível.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, quando digo que é um trabalho conjunto, é porque os agrupamentos 

irão ter esta verba para fazer este trabalho, mas o Município não se vai alhear 

de fazer, também, obras de conservação e manutenção nestas escolas durante 

o ano de dois mil e dezanove.  -----------------------------------------------------------------   

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

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

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

  



 

                                                                                                                                            

79/92 

 

 

                                                                                                                                      36ª Reunião Ordinária - 2019-04-24 

PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 238/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA OS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS --  

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

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

A. O Regulamento Municipal de Apoio aos Projetos Socioeducativos, 

denominado “Escola para Todos”, foi aprovado por unanimidade na 16.ª 

Reunião Ordinária de Câmara, de 24 de agosto de 2011, e na 4.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, de 29 de setembro de 2011; --------------------  

B. Estabelece, este Regulamento, no seu artigo 8.º, datas limites diferenciadas 

para os agentes: até 31 de outubro para Agrupamentos de Escolas e 

Instituições Particulares de Solidariedade Social e até 31 de dezembro para 

Associações de Pais e Encarregados de Educação; -------------------------------------  

C. No presente ano letivo foram rececionadas 60 candidaturas, sendo que 24 

são de Agrupamentos de Escolas, 2 da Escola Secundária de Camarate, 23 de 

Associações de Pais e Encarregados de Educação e 11 de Instituições 

Particulares de Solidariedade Social; ---------------------------------------------------------  

D. Deve ainda informar-se que, 14 das candidaturas não cumpriram o período 

calendarizado para a entrega de candidatura; ---------------------------------------------  

E. De acordo com a metodologia prevista no referido regulamento, a 

correspondência com as verbas financeiras propostas na Informação n.º 

86/DIPE/CS foram ajustadas entre a pontuação atribuída e a execução 

orçamental prevista em GOP 2019 para apoio aos projetos socioeducativos. ----  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a transferência de 

verbas aos agentes socioeducativos, nos moldes previstos na Informação nº 

86/DIPE/CS, num total de 81.486,67€ (oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e 

seis euros e sessenta e sete cêntimos). (…)” ----------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a intervenção seguinte:  -  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, apenas 

para referir que temos mais três projetos educativos que no ano de letivo 

passado, o que é positivo.  ----------------------------------------------------------------------  
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Também são mais dez mil euros de apoio para as atividades que estão 

propostas para este ano, e iremos aceitar todos os projetos, como está claro na 

proposta, e como já aconteceu no passado, mesmo os que entraram fora do 

prazo, porque são importantes e têm valores associados relevantes para as 

escolas. Embora tenha que haver uma melhoria, por parte de todas estas 

entidades para que cumpram os prazos, entendemos que tal não deve impedir 

que os projetos avancem, e por isso propomos que todos eles sejam 

comtemplados.  -------------------------------------------------------------------------------------      

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

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

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

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

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

PONTO TRINTA E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 239/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SÃO JOÃO DA TALHA ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, descentraliza competências 

inerentes ao funcionamento da rede escolar do ensino básico e educação 

pré-escolar; ---------------------------------------------------------------------------------------  

B. O Contrato de Execução nº 194/2009 de 16 de setembro de 2018 estabelece 

a transferência de competências no âmbito da educação entre o Município 

de Loures e o Ministério da Educação; ---------------------------------------------------  

C. O Município de Loures pretende celebrar com os Agrupamentos de Escolas 

um protocolo cujo objeto se prende com a manutenção e conservação das 

EB23 e EBI concelhias, não obstante algumas das escolas não tenham sido 

abrangidas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. A EB 23 Jorge de Barros não se encontra abrangida pelo referido protocolo. 

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 

144/2008, de 28 de julho, aprovar a transferência de verba ao Agrupamento de 

Escolas de São João da Talha para efeitos de manutenção e conservação da 

Escola Básica Jorge de Barros num total de 8.000€ (oito mil euros). ---------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a intervenção seguinte:  -  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, apenas 

para deixar uma saudação ao Agrupamento de Escolas de São João da Talha, 

que entendeu, para já, não assumir o compromisso do contrato que vamos 

celebrar com todos os outros agrupamento. No entanto, é um Agrupamento 

que está sempre disponível para o trabalho que possamos fazer em conjunto, 

independentemente das razões que estiveram associadas, algumas até mais 

pessoais, a que este contrato não fosse extensível a este Agrupamento de 

Escolas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

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

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

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

PONTO TRINTA E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 240/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA, NO 

ÂMBITO DO PLANO DE TRANSPORTE ESCOLAR  -----------------------------------  

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

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

A. Conforme disposto no artigo 33.º, n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, é competência do Município, assegurar, 

organizar e gerir os transportes escolares; ----------------------------------------------  

B. Para além das competências autárquicas decorrentes da legislação sobre 

esta matéria, o plano de transportes escolares do Município de Loures 

regulamenta a atribuição de transportes concedidos pela Câmara Municipal; 

C. De acordo com o plano de transportes em vigor, as Juntas de Freguesia 

procedem ao pagamento dos subsídios de transporte aos alunos após 

transferência das verbas para esse efeito. ----------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n. º1, 

alínea gg) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

aprovar a transferência, no âmbito do plano de transportes escolar, de 

8.645,12€ (oito mil seiscentos e quarenta e cinco euros e doze cêntimos), para 
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as Juntas de Freguesia, nos moldes previstos na informação n.º 170/DE-

DASE/FL, de 6 de março de 2019. (…)”  ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO TRINTA E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 241/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: 

- O INÍCIO, TIPO E AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A DESIGNAÇÃO DO 

JÚRI E DO GESTOR DO CONTRATO - RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE LOURES 

PARA O ANO LETIVO 2019/2020  ------------------------------------------------------------  

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

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

A. Através da informação n.º 148/DE-DASE/SI-HS, com o registo webdoc 

E/20917/2019, com despacho de concordância do Exmo. Sr. Vereador da 

Câmara Municipal de Loures, Gonçalo Caroço, datado de 07.03.2019, e pelas 

razões constantes de tal documento, foi manifestada a necessidade de 

instrução e lançamento de um procedimento aquisitivo, com vista à celebração 

de contratos de aquisição de serviços de transporte escolar, para o Município 

de Loures, por lotes, em número de 13, válidos para o ano letivo de 2019/2020. 

B. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento, prevista no artigo 

18.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), bem como do valor máximo do 

benefício económico que pode ser obtido pela(s) entidade(s) adjudicatária(s) 

com a execução do(s) contrato(s) a celebrar, estimado em € 724.500,00 

(setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos euros), se mostra adequado 

adotar o procedimento do tipo concurso público, com publicação de anúncio no 

Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 

conformidade, designadamente, com o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 

16.º, nos artigos 17.º e 18.º , na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e na alínea c) 

do n.º 3 do artigo 474.,º todos do Código dos Contratos Públicos. -------------------  

C. O órgão competente para contratar, autorizar a despesa, escolher o 

procedimento, aprovar os documentos pré-contratuais, nomeadamente, o 

programa do concurso, o caderno de encargos e a minuta do anúncio do 
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procedimento, assim como para designar o júri e o gestor do contrato, aprovar 

a minuta do contrato, bem como para quaisquer outros atos inerentes ao 

procedimento aquisitivo em apreço, é a Câmara Municipal, em razão do dito 

preço contratual estimado em € 724.500,00 (setecentos e vinte e quatro mil e 

quinhentos euros), a que deverá acrescer o IVA à taxa legal em vigor, caso 

seja devido, tudo à luz do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril), na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 16.º, nos artigos 17.º, 18.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e nos 

artigos 36.º, 38.º, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e alínea c) do n.º 3 do artigo 474.º, 

todos do CCP. ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. Que é necessário identificar os fundamentos aduzidos pelo serviço 

requisitante para a fixação do preço base que consta no caderno de encargos, 

propor o júri a designar para o procedimento, bem como, propor o gestor do 

contrato a celebrar, foi elaborado documento intitulado de “proposta de 

autorização para início e tipo de procedimento, para a nomeação de júri e 

nomeação do gestor do contrato” que se anexa, também para efeitos de 

aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

E. O referido montante de € 724.500,00 (setecentos e vinte e quatro mil e 

quinhentos euros), estimado pagar pelo Município de Loures, ao qual acrescerá 

o IVA à taxa legal em vigor, caso seja devido, mostra-se fixado no caderno de 

encargos como preço base global do procedimento. Esse preço base global do 

procedimento de € 724.500,00 (setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos 

euros) é resultante da soma do montante de € 70.560,00 (setenta mil 

quinhentos e sessenta euros) respeitante ao Lote 1, com o montante de € 

105.840,00 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta euros) respeitante ao Lote 

2, com o montante de € 12.600,00 (doze mil e seiscentos euros) respeitante ao 

Lote 3, com o montante de € 70.560,00 (setenta mil quinhentos e sessenta 

euros) respeitante ao Lote 4, com o montante de € 32.400,00 (trinta e dois mil e 

quatrocentos euros) respeitante ao Lote 5, com o montante € 12.600,00 (doze 

mil e seiscentos euros) respeitante ao Lote 6, com o montante de € 121.500,00 

(cento vinte e um mil e quinhentos euros) respeitante ao Lote 7, com o 

montante de € 105.840,00 (cento e cinco mil oitocentos e quarenta euros) 

respeitante ao Lote 8, com o montante de € 32.400,00 (trinta e dois mil e 
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quatrocentos euros) respeitante ao Lote 9, com o montante de € 35.280,00 

(trinta e cinco mil duzentos e oitenta euros) respeitante ao Lote 10, com o 

montante de € 60.120,00 (sessenta mil cento e vinte euros) respeitante ao Lote 

11, com o montante de € 32.400,00 (trinta e dois mil quatrocentos euros) 

respeitante ao Lote 12, com o montante de € 32.400,00 (trinta e dois mil 

quatrocentos euros) respeitante ao Lote 13, montante por lote esses que 

também se encontram fixados no caderno de encargos do procedimento 

enquanto preço base unitário do lote respeitante. ----------------------------------------  

F. A respetiva despesa deverá ocorrer pela rubrica 0503 02021001 2017 A 59, 

conforme PRC n.º 1217/2019, datada de 12.03.2019. -----------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril), na alínea 

c) do n.º 1 do artigo 16.º, nos artigos 17.º, 18.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 

20.º e nos artigos 36.º, 38.º, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e alínea c) do n.º 3 do 

artigo 474.º, todos do CCP, aprovar: ---------------------------------------------------------  

1. O programa do concurso, o caderno de encargos e a minuta do anúncio, 

enquanto peças do procedimento que se anexam; --------------------------------  

2. O proposto no documento sob o título “proposta de autorização para início 

e tipo de procedimento, para nomeação de júri e nomeação do gestor do 

contrato” que se anexa. (…)” ------------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a intervenção seguinte:  -  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, mantêm-

se todos os circuitos existentes neste ano letivo e, também, o valor. A opção 

municipal abrange todas crianças que distam a mais de dois mil e quinhentos 

metros da escola. A lei refere três mil metros, mas a Câmara Municipal assume 

ir mais além. Para além disso, mantemos também o transporte de várias 

crianças que frequentavam escolas que fecharam nos últimos anos, e já 

podíamos ter deixado de o fazer, porque a lei é clara sobre isso. No entanto, 

iremos manter esta situação como, por exemplo, na escola de Ponte de Lousa 

e na escola número um de unhos, entre outras.  ------------------------------------------  
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Também quero realçar que independentemente de se ter fechado o jardim de 

infância do Barreiro, em Bucelas, e de se ter aberto na escola básica dois/três, 

decidimos manter o transporte destas crianças este ano, embora já não 

estejam num jardim de infância isolado, como acontecia anteriormente. No 

entanto, achamos que era importante manter esta opção para este jardim de 

infância. Assim, mantemos todos os circuitos do ano anterior. ------------------------  

Decidimos, também, manter a proposta de adjudicação por lotes, como está no 

código de referência, porque é a forma que temos para que continue a existir 

algum tipo de concorrência.  --------------------------------------------------------------------  

Por último, quero dizer aos senhores Vereadores que a Área Metropolitana de 

Lisboa está a discutir a possibilidade dos transportes escolares lhe poderem 

ser delegados. Não sabemos quando e de que forma é que esta situação pode 

acontecer, e se será para breve. Seja como for, há prazos que não podemos 

deixar de cumprir, e não podemos deixar de apresentar esta proposta para ficar 

à espera da decisão da Área Metropolitana de Lisboa, que poderia por em 

causa o serviço no início do mês de setembro, que é essencial. ---------------------  

Portanto, se houver uma decisão da Área Metropolitana de Lisboa tem de ser 

rápida, porque se esta responsabilidade lhe for delegada, este concurso não é 

impeditivo para que o Município de Loures participe nessa concentração de 

serviços nesta entidade.  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO TRINTA E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 242/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL INTERNO DE ACESSO 

LIMITADO PARA PROVIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES NA CATEGORIA DE 

TÉCNICO DE INFORMATICA  -----------------------------------------------------------------  

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

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

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª reuniões da 5.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 de dezembro de 
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2018, respetivamente, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2019; -------------------------------------------------------------------  

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho nas 

categorias de Técnico de informática de Grau 2, nível 1 e Técnico de 

informática de Grau 3, nível 1, da carreira informática; ----------------------------------  

C. A promoção a categoria superior da carreira informática faz-se de acordo 

com o estipulado no n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de 

março e que existem trabalhadores no Município que reúnem tais condições;  --  

D. A carreira de Informática é uma carreira de regime especial e ao abrigo do 

n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, continuam a aplicar-se 

as disposições normativas que lhe eram aplicáveis em 31 de dezembro de 

2008, nomeadamente no que diz respeito ao regime da carreira e ao 

recrutamento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a abertura de concurso interno de acesso limitado 

para um Técnico de informática de Grau 2, nível 1 e um Técnico de informática 

de Grau 3, nível 1. (…)” --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO TRINTA E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 243/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL INTERNO DE ACESSO 

LIMITADO PARA PROVIMENTO DE 10 (DEZ) LUGARES NA CATEGORIA DE 

FISCAL MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

E. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª reuniões da 5.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 de dezembro de 
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2018, respetivamente, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2019; -------------------------------------------------------------------  

F. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho nas 

categorias de fiscal municipal especialista principal, fiscal municipal especialista 

e fiscal municipal principal, da carreira de fiscal municipal; ----------------------------  

G. O recrutamento para as categorias da carreira de fiscal municipal faz-se de 

acordo com as regras estipuladas no art.4º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 

de dezembro e que existem trabalhadores no Município que reúnem tais 

condições; --------------------------------------------------------------------------------------------  

H. A carreira de Fiscal Municipal é uma carreira não revista e ao abrigo do n.º 1 

do artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, continuam a aplicar-se as 

disposições normativas que lhe eram aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, 

nomeadamente no que diz respeito ao regime da carreira e ao recrutamento. ---  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a abertura de concurso interno de acesso limitado 

para provimento dos seguintes lugares: -----------------------------------------------------  
Categoria Postos de Trabalho 

Fiscal municipal especialista principal 2 
Fiscal municipal especialista 6 
Fiscal municipal principal 2 

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

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

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

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

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

PONTO TRINTA E OITO – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 244/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR 

O REFORÇO DO MONTANTE MÁXIMO DE ENCARGOS COM O 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NECESSÁRIOS À OCUPAÇÃO DE 

POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS E NÃO OCUPADOS NO MAPA DE 

PESSOAL --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------  
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A. Por deliberação tomada na 7.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª reuniões da 5.ª sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, realizadas em 06 e 13 de dezembro de 

2018, respetivamente, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2019; -------------------------------------------------------------------  

B. De acordo com o previsto no artigo 31.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e em 

conformidade com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

compete à Câmara Municipal decidir sobre o montante máximo de cada um 

dos encargos previstos nas alíneas a) a c) do seu n.º 2;--------------------------------  

C. Através do recurso às reservas de recrutamento internamente constituídas 

se pode colmatar necessidades de recursos humanos identificadas pelos 

serviços; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Por deliberação tomada na 8.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 03 de abril de 2019, e na 2.ª sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, realizada em 11 de abril de 2019, foi aprovada a inclusão do saldo 

de gerência de 2018 no orçamento em vigor, permitindo, agora, estabelecer a 

opção pelo aumento da verba destinada ao recrutamento. ----------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 31.º da LTFP 

e em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar alteração do montante máximo 

de encargos com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de 

postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal de Loures para 1.595.043,70€ (um milhão, quinhentos e noventa e 

cinco mil e quarenta e três euros e setenta cêntimos). (…)” ---------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a intervenção seguinte:  -  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Esta proposta decorre do 

facto de, seguramente, em setembro, termos de contratar alguns assistentes 

operacionais para as nossas escolas, porque há sempre reformas, saídas e 

necessidades de proceder a algumas substituições. Portanto, teremos de 

utilizar a reserva de recrutamento, bem como para o concurso de assistentes 

técnicos para atendimento que se encontra em andamento. Já temos alguns 
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pedidos que, com certeza, irão fazer com que seja necessário utilizar a reserva 

de recrutamento, o que não estava previsto quando se lançou o concurso.  ------  

De forma a precaver desde já estas situações, e outras, porque temos várias 

reservas de recrutamento ainda em aberto, cerca de quinze, dado que pode 

haver alguma necessidade extraordinária para uma saída, que leve a que 

tenhamos de substituir algum trabalhador por alguma razão, precavemos o 

aumento desta verba para contratação. -----------------------------------------------------     

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

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

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

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

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

 III -  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ---------------------------------------------------------  

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

--- O Sr. José Manuel Santos, Presidente da Associação de Proprietários da 

Quinta do Carmo, referiu que, em nome da Associação, regista com alegria e 

apreço, particularmente, neste dia, véspera de um dia tão importante para o 

país, a aprovação dos termos de referência e a participação pública a que vai 

ser sujeito o Plano de Pormenor da Quinta do Carmo. Mencionou que este é 

um problema muito antigo, que teve início com a construção da Ponte Vinte e 

Cinco de Abril, e que mais recentemente foi alvo de uma nova expropriação, 

por ocasião da construção da Ponte vasco da Gama.  ----------------------------------  

Referiu, ainda, que foi com muita alegria que receberam a informação sobre o 

desenvolvimento do processo, porque têm mais de uma centena de postos de 

trabalho em condições que gostariam de melhorar e desenvolver, para a 

melhoria do concelho e de todas as famílias. Mencionou o trabalho árduo dos 

técnicos municipais e da Câmara, o que o leva a reconhecer, publicamente, 

tudo o que foi feito até ao momento, por forma a contribuir para que a cidade 

de Sacavém e o Município de Loures tenham melhores dias para toda a 

população.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- O senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras proferidas e 

associou-se às mesmas.  ------------------------------------------------------------------------  

--- O Sr. Luís Guerreiro, em representação da empresa que gere a marca 

“Sente”, um estabelecimento que se encontra instalado no Parque Engenheiro 
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Adão Barata. Interveio no sentido de clarificar o estado em que se encontra a 

esplanada do estabelecimento, desde há vinte e três meses, após o embargo 

efetuado pelos serviços camarários, não tendo havido, até agora, nenhuma 

resolução (processo nº. 65027/CP/E). Assim, solicitou ajuda para a resolução 

deste problema.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- O Vereador, senhor Tiago Matias, agradeceu a participação do Sr. Luís 

Guerreiro, e referiu que valoriza a atividade da empresa e a intenção de 

melhorar a atividade. No entanto, informou que o entendimento dos técnicos é 

que a obra devia ser embargada, porque essa valorização do espaço tem de 

ser analisada no conjunto dos outros estabelecimentos adjacentes, de forma a 

que se obtenha uma coerência entre as esplanadas, numa lógica integrada de 

todo o espaço.   -------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu, ainda, que o processo de legalização já deu entrada nos serviços da 

Câmara, mas que existem outras questões já antigas ligadas ao concessionário 

que opera no parque que é preciso ver resolvidas. Assim propôs a realização 

de uma reunião tripartida, entre o Município, a entidade responsável pelo 

estabelecimento e o concessionário, para ultrapassar este problema que vai 

mais além que a execução da esplanada, de forma a dar passos no sentido da 

sua resolução. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

IV ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO-------------------------------------------------- 

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

- Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, Realizada em 20 de março de 2019; --------------------------------------------  

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

- Ofício com o registo de entrada nº. 36361/2019, de 29.03.2019, do Presidente 

do Conselho de Administração da Loures Parque, Empresa Municipal de 

Estacionamento E.M., Unipessoal, Lda, prestando conhecimento dos 

documentos de prestação de contas de 2018; ---------------------------------------------  

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

- Ofício com o registo E/41094/2019, de 2019.04.09, remetida pela Presidente 

do Conselho de Administração da Gesloures - Gestão de Equipamentos 
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Sociais, E.M., Unipessoal, Lda, prestando conhecimento dos documentos de 

prestação de contas 2018;-----------------------------------------------------------------------  

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

- Ofício com registo E/41097/2019, de 2019.04.09, remetida pela Presidente do 

Conselho de Administração da Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 

E.M., Unipessoal, Lda, prestando conhecimento do relatório de execução do 

contrato programa 2018;  ------------------------------------------------------------------------  

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

- E-mail, com registo E/41281/2019, de 2019.04.09, da AMAGÁS - Associação 

de Municípios para o Gás, prestando informação sobre a prestação de contas 

do exercício de 2018. -----------------------------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção dos documentos 

a seguir identificados, que ficam arquivados, em suporte de papel, junto às 

propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas: ----------------------------------------------  

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

- Documentos de prestação de contas de 2018 da Loures Parque, Empresa 

Municipal de Estacionamento E.M., Unipessoal, Lda. (Documento para 

conhecimento na presente reunião); ----------------------------------------------------------   

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

- Documentos de prestação de contas de 2018 da Gesloures - Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. (Documento para conhecimento 

na presente reunião). -----------------------------------------------------------------------------  

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

 --- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------  
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 --- Eram dezasseis horas e cinquenta minutos quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  

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

 --- A Reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E DEZANOVE, MAIO, VINTE E 

DOIS, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, O VEREADOR, SR. 

ANTÓNIO MANUEL LOPES MARCELINO, POR NÃO TER ESTADO 

PRESENTE NA REUNIÃO. FOI DISPENSADA A SUA LEITURA UMA VEZ QUE 

A MESMA HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO, 

COM ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 4.º DO 

DECRETO-LEI N.º 45 362, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1963. ------------------------  

 

O Presidente da Câmara, 

 

O Secretário,  

  

  


