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

-------------------------------------ATA DA 37ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2019-05-08, NO PALÁCIO 

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

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

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

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

--- O Sr. Presidente da Câmara em Exercício declarou aberta a reunião eram 

catorze horas e quarenta e um minutos, com a presença inicial das Senhoras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM -  Dada a circunstância do Vereador, Senhor Nuno Ricardo 

Conceição Dias se encontrar impossibilitado de comparecer à reunião, esteve 

presente, em sua substituição, o senhor Carlos César Cipriano Araújo, tendo a 

Câmara deliberado justificar a falta do senhor Vereador à presente reunião. -----  

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

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

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

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

maio, seis, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte, no 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
2/94 

 
 
                                                                                                                                      37ª Reunião Ordinária - 2019-05-08 

 
 
 

montante de vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, trinta euro e 

trinta e nove cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PONTO 1. ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA  

----------------MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2019.04.03 ---------------  

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

PONTO 2.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 245/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------DISCIPLINAR Nº 15/PDI/2018 -------------------------------------------------  

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

PONTO 3.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 246/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA CARTA DE COMPROMISSO  

---------------- - REDE DE MUNICÍPIOS EMBAIXADORES DA VACINAÇÃO ------  

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

PONTO 4. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 247/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------RATIFICAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO  

----------------MUNICÍPIO DE LOURES, NA ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE  

----------------LISBOA -------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 5.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 248/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, PARA AS FREGUESIAS E  

----------------UNIÕES DAS FREGUESIAS, PARA PAGAMENTO DA  

----------------COMPENSAÇÃO AOS MEMBROS DAS MESAS NO ATO  

----------------ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU ----  
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PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 249/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL A CELEBRAR ENTRE  

----------------O MUNICÍPIO DE LOURES E A FREGUESIA DE LOUSA ------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 250/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------REVOGAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

----------------APROVADO NA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

----------------MUNICIPAL DE LOURES REALIZADA EM 07.12.2011; - A  

----------------CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL  

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

----------------ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS  

----------------DO ZAMBUJAL ---------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 251/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR OS PREÇO  

----------------DE VENDA AO PÚBLICO DE KIT DE PROVA E SENHA DE  

----------------DEGUSTAÇÃO NO EVENTO ARINTO & SABERES SALOIOS, NA  

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

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 252/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR O RELATÓRIO  

----------------FINAL, A ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DE CONTRATO PARA  

----------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS TERMOS DA  

----------------PROPOSTA Nº 177/2019 DOS SERVIÇOS  

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

----------------MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) ----------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 223/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  DESPORTIVO  
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----------------DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CATUJAL/UNHOS  AO  

----------------ACROMIX CAMARATE CLUBE -----------------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 253/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

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

----------------GOUVEIA, AO GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO  

----------------CORAÇÕES DE VALE FIGUEIRA --------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 254/2019 - 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 255/2019 - SUBSCRITA  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO ORIENTE,  

----------------AO GIMNOFRIELAS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL  

----------------E SOCIAL DE FRIELAS ---------------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 256/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO ORIENTE,  

----------------À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL ------------------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 257/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO ORIENTE,  

----------------À UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA ----------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 258/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ANTÓNIO  
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----------------FELICIANO BASTOS, À DGESTE - DIREÇÃO GERAL DE  

----------------ESTABELECIMENTOS ESCOLARES/COORDENAÇÃO LOCAL  

----------------DO DESPORTO ESCOLAR DE LOURES, ODIVELAS E VILA  

----------------FRANCA DE XIRA ----------------------------------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 259/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À COMISSÃO UNITÁRIA  

----------------DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SÃO JOÃO  

----------------DA TALHA ---------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 260/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------BENEFICIO DE INVENTÁRIO, DA DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS A  

----------------FIM DE INTEGRAR O ACERVO MUSEOLÓGICO E  

----------------DOCUMENTAL DA REDE DE MUSEUS DE LOURES -----------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 261/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE  

----------------APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES DINAMIZADORAS DAS  

----------------“CEGADAS” EM LOURES ------------------------------------------------------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 262/2019 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. VEREADOR TIAGO MATIAS PARA APROVAR O PROJETO  

----------------DE LOTEAMENTO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE  

----------------LOTEAMENTO ---------------------------------------------------------------------  

----------------(PROCº. 64.087/LA/L/N) ---------------------------------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 263/2019 - SUBSCRITA  

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

----------------CONCESSÃO, A TÍTULO PRECÁRIO, DE AUTORIZAÇÃO DE  

----------------FUNCIONAMENTO PARA ESTABELECIMENTO DESTINADO A  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
6/94 

 
 
                                                                                                                                      37ª Reunião Ordinária - 2019-05-08 

 
 
 

----------------RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  

----------------CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO ----------------------------------------  

----------------(PROCº. Nº. 65.353/D/OR - MARIA JOSÉ ROBALO SEMEDO) -----  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 264/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------ALTERAÇÃO AO POLÍGONO DA AUGI; - SUBMETER À  

----------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL A DESAFETAÇÃO  DE UMA  

----------------PARCELA DE TERRENO DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL  

----------------PARA AFETAÇÃO A LOTE PRIVADO; - O PROJETO DE  

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

----------------LOTEAMENTO; - AS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS  

----------------PROJETOS DE INFRAESTRUTRURAS URBANÍSTICAS; - AS  

----------------CONDIÇÕES PARA O LICENCIAMENTO CONDICIONADO DE  

----------------OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS PARTICULARES,  

----------------REFERENTE AO BAIRRO NOVO DO TOJALINHO, FREGUESIA  

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

----------------(PROC. 65.295/LA/L/N) ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 265/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO PROJETO  

----------------ESCOLA COM TEATRO ---------------------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 266/2019 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------ADMISSÃO DE 9 TRABALHADORES, DA CATEGORIA DE  

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

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

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

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO: Senhores Vereadores, em 

primeiro lugar, dizer que me encontro a substituir o senhor Presidente da 

Câmara, uma vez que, por motivos de ordem pessoal, não lhe é possível estar 

presente nesta fase inicial da reunião. No entanto, logo que o senhor 

Presidente tenha condições para estar presente, faremos a substituição, como 

é normal e devido. ---------------------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, entrando no Período de Antes da Ordem do Dia, 

gostaria de pôr em evidência, dois acontecimentos da atividade municipal. Um 

do passado e outro de um futuro próximo. O primeiro, a realização da 

Conferência que se fez ontem no Concelho de Loures, sobre mobilidade e 

sustentabilidade na Área Metropolitana de Lisboa e a importância que esta 

iniciativa teve. Na referida Conferência, que foi levada a cabo numa parceria 

entre o Município e a TSF – Rádio Notícias, foram debatidos assuntos da maior 

importância para o nosso concelho, nomeadamente, a questão da mobilidade 

que, sendo da Área Metropolitana, naturalmente, tem consequência, também, 

no concelho de Loures.---------------------------------------------------------------------------  

Dizer que a conferência correspondeu, em larga medida, àquilo que era a 

expectativa do Executivo Municipal, uma vez que, assim, fica reforçada a ideia, 

de que o Município de Loures terá que ter uma atenção diferente daquela que 

tem tido, em relação à criação de um transporte pesado de passageiros, para 

servir esta Área Metropolitana, que será uma medida complementar a outras 

que têm vindo a ser tomadas nos últimos meses, e que passam, 

nomeadamente, pela existência do passe navegante municipal e metropolitano, 

que vem tornar muito mais acessível, a deslocação em transportes públicos, 

em toda a Área Metropolitana, baixando o preço deste título de transporte e 

criando intermodalidade em toda a extensão desta vasta área geográfica. -------  
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Tudo isto teve um impacto muito positivo nas famílias, que terá que ser agora 

ampliado num futuro próximo, também, pelo reforço de transportes públicos em 

toda esta área, assunto em que a Área Metropolitana tem vindo a trabalhar, 

numa conjugação de esforços, tal como aconteceu para a criação do passe 

navegante, entre todos os Municípios que a compõem e em estreito trabalho, 

também, com o Governo. ------------------------------------------------------------------------  

Dizer, igualmente, que a necessidade de um transporte pesado para o 

Concelho de Loures, continua a ser um assunto que merece, da parte de 

muitas das pessoas que participaram na conferência, não só a sua anuência, 

como um forte apoio. E eu creio que isso é da maior importância, também, para 

encontrarmos uma solução para o nosso concelho, que passa, nomeadamente, 

pela alternativa do metropolitano. -------------------------------------------------------------  

Depois, o outro, é a iniciativa “Há Festa na Praça”, que terá lugar este fim de 

semana, na Praça Monumental em Santo Antão do Tojal, e para a qual gostaria 

de chamar a atenção dos senhores Vereadores, que visa pôr em evidência, a 

importância que tem o património cultural construído, de cariz barroco, no 

nosso concelho, onde há vários exemplares de grande importância e 

qualidade. E Santo Antão do Tojal, é, claramente, de entre todos os espaços 

no nosso território, aquele em que há uma maior concentração. ---------------------  

Aquilo que se procurou fazer nesta iniciativa, foi aliar ao património cultural 

construído, ou seja, à herança cultural material, também o conhecimento de 

outras potencialidades do património e material associado ao barroco, na área 

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

Dizer que foi preparado um intenso programa, que passa, não só por visitas 

guiadas ao património, como pela realização de pequenos debates e 

conferências, pela oferta gastronómica e pela promoção do vinho da região de 

Bucelas, mas, igualmente, pela valorização e partilha com a população, de um 

projeto, em que o Município também está, neste momento, envolvido, é parte 

integrante, e em que está a apostar bastante, que é, associado ao património e 

material de valorização do barroco, o projeto da “Rota do Memorial do 

Convento”, sobre o qual temos vindo a trabalhar em articulação com os 

Municípios de Lisboa e de Mafra e que visa, através de um percurso criado a 
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partir da obra literária de José Saramago, permitir a exploração do território e 

do património e, com isso, trazer mais visitantes ao nosso concelho, 

aumentando e incrementando, do ponto de vista turístico, o número das 

pessoas que nos procuram. ---------------------------------------------------------------------  

Uns virão a propósito do património e tomarão contacto com a gastronomia e 

com o enoturismo. E outros virão a propósito do enoturismo e tomarão contacto 

com o património natural contruído. ----------------------------------------------------------  

É deste conjunto de sinergias e de valorização daquilo que é nosso, que, é 

nossa convicção, pode resultar num maior número de pessoas a visitar o 

concelho de Loures e um maior desenvolvimento turístico, com impacto 

económico, também, no nosso território. ----------------------------------------------------   

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Senhor Presidente em Exercício, a bancada 

do Partido Socialista gostaria de reiterar um pedido que já foi efetuado em sede 

de Reunião de Câmara, em agosto e novembro de dois mil e dezoito, sobre os 

apoios concedidos pelos SIMAR, a entidades, no âmbito do desporto, cultura e 

recreio. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, aproveitando, um pouco, as palavras do senhor Presidente em 

Exercício, gostaríamos de solicitar uma informação mais pormenorizada, 

acerca da obra do Palácio Barroco, em Sacavém. ---------------------------------------  

Ou seja, numa primeira fase, foi anunciado o lançamento do concurso desta 

obra, no valor de cerca de cento e cinquenta mil euros, mais IVA. No entanto, 

como todos sabemos, esta obra não foi executada, em virtude de a própria 

empresa ter considerado que o valor para a execução daquele trabalho, era 

insuficiente. Mais tarde, foi feito um novo anúncio, com um valor de cerca de 

setenta e cinco mil euros, mais IVA e, na última reunião de Câmara, tivemos 

conhecimento que esta obra está concluída.  ----------------------------------------------  

Portanto, esta bancada gostaria de saber, qual foi o plano da obra executada 

naquele local e qual foi, de facto, o valor real da mesma? -----------------------------  

Senhor Presidente em Exercício, relativamente a uma iniciativa financiada pela 

União Europeia, à qual o Município se candidatou, em novembro de dois mil e 

dezoito, que tem a ver com a instalação de redes “Hi-Fi” de acesso gratuito, em 
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várias partes do concelho, gostaríamos de obter alguma informação, 

nomeadamente, se a candidatura foi aprovada ou em que fase é que está. ------  

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

O VEREADOR, SR. CARLOS CÉSAR: Senhor Presidente em Exercício, 

gostava de saber o ponto de situação, relativamente à Escola nº. 1 de Unhos, 

uma vez que, há mais de um ano, numa Assembleia Municipal, foi referido que 

a situação seria resolvida por parte da Câmara, em parceria com uma 

Associação de Unhos. ----------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente em Exercício, 

gostaria, em nome da bancada do Partido Socialista, de colocar várias 

questões. Uma primeira, prende-se com uma Assembleia Comunitária, 

recentemente realizada no Bairro Municipal da Quinta da Fonte, na Apelação, 

que contou com a presença do senhor Presidente da Câmara, o qual referiu, 

tanto quanto tivemos oportunidade de ter relato, que o Contrato Local de 

Segurança não estava a funcionar, porque o Governo não dá meios para tal. ---  

Portanto, gostávamos de ter a confirmação, se o Contrato Local de Segurança 

de Loures, está ou não em funcionamento. ------------------------------------------------  

A segunda, tomámos todos nota, de que o senhor Presidente da República, 

vetou o diploma que permitiria a reabertura da farmácia do Hospital Beatriz 

Ângelo. Assim, a pergunta que nos apraz fazer neste momento, é se existe na 

Câmara, algum pedido para a abertura de uma nova farmácia na Freguesia de 

Loures? Ou seja, se, neste momento, os serviços têm conhecimento, da 

existência de algum pedido para emissão de um parecer, por parte da Câmara, 

para a abertura de uma nova farmácia? -----------------------------------------------------  

Outra questão que gostávamos de colocar, ou de deixar para reflexão, tem a 

ver com o seguinte: estamos a comemorar maio, que, tradicionalmente, era 

denominado o “mês do coração”. A Câmara leva a cabo um conjunto de 

iniciativas com a designação “maio, mês da saúde e do bem-estar”, e a análise 

que nós fazemos, é que, tendo em linha de conta as temáticas que foram 

elencadas como primordiais, acabamos por não ter um registo efetivo da 

temática relacionada com a prevenção das doenças cardiovasculares, que é,  
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de acordo com os indicadores do concelho, uma das problemáticas que mais  

assola a população de Loures. E, durante este mês, não foi essa a principal 

opção. Portanto, gostaríamos de perceber o porquê. ------------------------------------  

Ainda nesta ordem de questões, reiteramos uma que consideramos, de facto, 

bastante importante, que tem a ver com a alteração à Tabela de Taxas, 

nomeadamente, no que diz respeito ao pagamento de taxas de urbanização, 

ao nível dos licenciamentos de bairros de génese ilegal, para a qual devemos 

ter novo horizonte temporal para a sua concretização, uma vez que aquele que 

nos tinha sido indicado, quer pelo senhor Presidente da Câmara, quer pelo 

senhor Vereador Tiago Matias, nós não estamos a concretizá-lo.  ------------------  

Portanto, é um pedido que reiteramos, relativamente ao qual, gostávamos de 

ter indicação, para quando é que estaremos em condições de nos debruçarmos 

sobre este assunto. E digo nos debruçarmos sobre este assunto, porque esta 

bancada, inclusive, manifestou a sua disponibilidade, para a constituição de um 

grupo de trabalho, onde estivessem as diferentes forças políticas e em que 

todos pudéssemos contribuir para a elaboração desse mesmo documento. ------  

Senhor Presidente em Exercício, deixei para último, a apresentação de uma 

questão que, para nós, é o reiterar de um assunto, o qual, aliás, tem a ver com 

algo que é recorrente chegar ao nosso gabinete. Tenho comigo fotografias da 

Rua da República, no centro de Loures, a qual foi alvo de uma obra que foi 

denominada de “Revitalização Urbana do Centro de Loures”, através das quais, 

podemos constatar o estado de degradação em que se encontram as lajetas 

que fazem a ligação entre a estrada e o passeio. Obra esta, que foi inaugurada 

a meio de dois mil e dezassete. ----------------------------------------------------------------  

Já tínhamos falado aqui, mais que uma vez, sobre a qualidade dos materiais 

que foram utilizados. Portanto, acho que devíamos, aqui, neste Órgão, de ter a 

informação, se já foi acionada a garantia de obra, para efeitos de substituição 

destes materiais e, se sim, para quando, ou se vamos continuar a assistir à 

degradação dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------  
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PONTO DOIS ---------------------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRA. RITA LEÃO: Senhor Presidente em Exercício, a 

bancada do Partido Socialista gostaria de apresentar uma Moção, que passo a 

ler: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Pela Transferência de Competências da Administração Central - Reforço da 

autonomia local -------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o previsto na alínea b) do número dois do artigo quarto da Lei 

número cinquenta, de dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, (Lei quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais), bem como o espírito e teor da Recomendação 

apresentada pela Comissão de Descentralização, Freguesias, Fundos 

Comunitários e Modernização Administrativa, na Assembleia Municipal de 

Loures de vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezanove;----------------------------  

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

Primeiro, o Programa do vigésimo primeiro Governo Constitucional, 

estabeleceu como prioridade, a transformação do modelo de funcionamento do 

Estado, numa perspetiva estratégica de desenvolvimento económico, cultural, 

social e político, enquadrada por um pensamento reformista, que tem como 

cenário de fundo, o aprofundamento da autonomia local, abrindo assim as 

portas à desejada transferência de competências da administração direta e 

indireta do Estado, para patamares de governança mais próximos dos 

cidadãos. Tal transferência, com carácter universal e definitivo, ocorrerá a partir 

de dois mil e dezanove e estará concluída até um de janeiro de dois mil e vinte 

e um; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segundo, a descentralização de competências, enquanto pensamento 

reformista, materializado através da transferência de competências da 

Administração Central para a Administração Local, vai ao encontro da 

concretização dos princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias 

locais e da descentralização democrática da administração pública, plasmados 

no número um do artigo sexto da Constituição, reforçando, deste modo, o 

contexto e amplitude do Estado de direito e o aprofundamento do próprio 

conceito de democracia; -------------------------------------------------------------------------  
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Terceiro, o reforço da autonomia local prevê, não só a transferência de 

competências da administração direta e indireta do Estado para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais, mas também a possibilidade de se 

proceder à redistribuição de competências entre a administração autárquica, 

fortalecendo assim o papel das freguesias, cujo dinamismo e capacidade de 

inovação, constitui, atualmente, um património político de elevado valor 

acrescentado, dada a sua capacidade de rasgar novos horizontes, e por essa 

via, promover uma maior coesão do território, que deve ser sempre 

acompanhada dos adequados meios humanos, patrimoniais e financeiros; ------  

Quarto, Portugal está entre os países mais centralistas da União Europeia, a 

transferência de competências é o início de um caminho que visa a melhoria da 

qualidade prestada pelo serviço público e por isso tem em conta o melhor 

interesse dos cidadãos e das empresas, que procuram na administração 

pública respostas mais rápidas e adequadas; ---------------------------------------------  

Quinto, nos termos do previsto na alínea b) do número dois do artigo quarto da 

Lei número cinquenta, dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, “Até 30 de 

junho de 2019, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não 

pretendam a transferência das competências no ano de 2020 devem observar 

o procedimento referido na alínea anterior.”, ou seja, teremos de comunicar 

esse facto à Direção Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação da 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------------------  

Sexto, o Partido Socialista, no contexto do debate autárquico no plano do 

Município de Loures, concordou, conscientemente e de forma responsável, em 

não aceitar em dois mil e dezanove, a transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais, por forma a que 

tivéssemos todo o ano de dois mil e dezanove para preparar e implementar um 

plano de trabalho, que enquadrasse esta estratégia reformista e a sua 

adequação à realidade da estrutura e funcionamento dos serviços municipais, 

mas com o objetivo de esta transferência de competências ser implementada 

em dois mil e vinte, com o devido enquadramento orçamental; ----------------------  

Sétimo, foi neste sentido que o Partido Socialista entendeu e enquadrou a 

natureza e alcance do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
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Loures, nº 332/2018, de vinte e sete de novembro, relativo à constituição de um 

grupo de trabalho, a quem foram atribuídas tarefas específicas elencadas no 

despacho citado, relacionadas com a transferência de competências para as 

autarquias locais e entidades intermunicipais. ---------------------------------------------  

Face ao exposto, os Vereadores do Partido Socialista têm a honra de propor 

que a Câmara Municipal de Loures, reunida a oito de maio de dois mil e 

dezanove, delibere: --------------------------------------------------------------------------------  

Assumir que estão criadas as condições para a decisão Política de Assunção 

das novas competências, no contexto da Lei n.º 50/2018 e diplomas legais 

subsequentes, que vincule um compromisso já com efeitos para 2020. -----------  

Esta Moção, depois de aprovada, deverá de ser enviada para a Assembleia da 

República, Juntas de Freguesia do Concelho de Loures, Associação de 

Municípios Portugueses e para a ANAFE – Associação Nacional de 

Freguesias.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente em Exercício, 

começava por reiterar os pedidos de informação que temos vindo, 

sistematicamente, a solicitar, alguns deles, há mais de um ano. ---------------------   

Julgamos que, certamente, não se tratará de informação difícil de recolher, por 

conseguinte, seria útil que nos pudessem disponibilizar essa informação, até 

para uma participação mais proactiva da nossa parte. ----------------------------------  

Outra questão, prende-se com o Plano Estratégico Municipal para a Educação, 

que foi apresentado, o ano passado, no Conselho Municipal de Educação. 

Gostávamos de saber qual o ponto de situação do mesmo, de que forma é que 

o Grupo de Trabalho está a desenvolver a sua atividade, se os prazos estão 

terminados e de que forma é que está pensada a participação das diversas 

forças políticas, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal. ------  

Uma outra questão, prende-se com um evento que tem vindo a acontecer, 

anualmente, no Concelho de Loures, a “Marcha dos Fortes”, e que, 

excecionalmente, há dois anos, não aconteceu, por falta de apoios da Câmara 

Municipal, segundo informação que obtivemos por parte da instituição que 

coordena esta atividade. -------------------------------------------------------------------------  
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Esse evento, que regressou o ano passado, tem o seu início na zona de Torres 

Vedras, passa por uma série de concelhos, e termina, habitualmente, em 

Bucelas, durante a festa do “Vinho e das Vindimas”. Assim, gostaria de saber, 

se, este ano, a Câmara tinha sido contactada, no sentido de apoiar esta 

iniciativa, que traz uma série de famílias àquela localidade e contribui, muito, 

para a animar, quer em termos sociais, quer em termos económicos, pelo 

menos, a economia local. ------------------------------------------------------------------------  

Por último, a propósito do assunto da Moção, solicitava à Câmara Municipal, se 

era possível, que, até ao final do mês de maio, nos disponibilizasse um 

Relatório Prévio do Grupo de Trabalho designado para avaliar e apresentar 

estudo sobre a transferência das novas competências,                           

no âmbito da Descentralização de Competências da Administração Central 

para as autarquias locais, que nos permitisse ter tempo para nos 

pronunciarmos já que, de acordo com o calendário, quer a Câmara Municipal, 

quer a Assembleia Municipal, terão que se pronunciar, relativamente às novas 

competências, até trinta de junho. E, nesse âmbito, dar-nos ia tempo, para 

estarmos, minimamente, preparados, para analisar e discutir esta situação. -----  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente em Exercício, 

para prestar algumas informações. Relativamente à questão colocada pelo 

senhor Vereador Carlos César, em relação à Escola de Unhos, dizer que a 

proposta foi feita ao Centro de Dia de Reformados de Unhos, como é público, e 

que continuamos a aguardar que haja uma resposta por parte desta entidade, 

nomeadamente, se têm interesse ou não, naquele espaço, tendo em conta que 

a entidade teria outras intenções. Portanto, ficaram de confirmar se teriam 

interesse ou não de utilizar o espaço, mas, até ao momento, isso ainda não 

aconteceu. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às questões colocadas pela senhora Vereadora Sónia Paixão, 

nomeadamente, a do Contrato Local de Segurança, dizer que o serviço 

continua a funcionar. No entanto, como é evidente, o seu funcionamento não 

pode ser o mesmo, como quando havia uma atenção e uma capacidade de 

resposta, por parte da Administração Central, que não existe agora. ---------------  
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Portanto, repito, o Contrato Local de Segurança continua a existir, aliás, fui lá 

hoje, e posso confirmar que os seus trabalhadores estavam lá a trabalhar, 

inclusive, a sua coordenadora. Mas o que importa aqui referir, é que o trabalho 

do Contrato Local de Segurança, evidentemente, tem que ser integrado no 

trabalho mais geral do Departamento de Coesão Social e Habitação, é isso que 

está a acontecer e irá continuar. ---------------------------------------------------------------  

Por isso, o Município decidiu criar uma equipa no Bairro da Quinta da Fonte, a 

que denominamos “Equipa de Bairro”, com vários trabalhadores do Município, 

que permitem uma ligação aos moradores do Bairro e uma resposta às 

questões que forem colocadas, também, nesse local. Portanto, nesse local, 

neste momento, temos duas respostas do Município a funcionar, onde se inclui 

o Contrato Local de Segurança. ---------------------------------------------------------------  

Quanto à questão do mês de maio, das doenças do coração e das doenças 

cardiovasculares, importa referir aqui, que essa questão não foi esquecida, 

aliás, até foi aprofundada. Estão previstas, durante o mês de maio, no Parque 

Adão Barata, quatro manhãs de atividades desportivas, rastreios e avaliações. 

Uma atividade de grande importância, visando a deteção de doenças do foro 

cardiovascular, que este ano tem a participação ativa do Hospital Beatriz 

Ângelo e do movimento “Loures tem mais saúde”, com a presença de médicos 

e farmacêuticos que, se detetarem situações que necessitem de 

acompanhamento, sinalizam a situação, para que ela tenha o 

acompanhamento necessário, por parte do Serviço Nacional de Saúde. ----------  

Este é um novo passo que conseguimos dar este ano, com muito agrado, 

porque era uma ligação que faltava aqui e que agora é feita diretamente no 

local, com a presença destes profissionais. ------------------------------------------------  

Quanto à questão sobre pedidos de novas farmácias na Freguesia de Loures, 

não tenho conhecimento, mas vamos averiguar e, se nos serviços, houver 

alguma informação em contrário a esta, será fornecida aos senhores 

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

Quanto à questão colocada pelo senhor Vereador António Marcelino, 

relativamente à Carta Educativa e ao Plano Estratégico do Município para a 

Educação, dizer que a Universidade de Aveiro já está a trabalhar e a coligir os  
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dados necessários, e que ontem, no Conselho Municipal de Educação, foi 

possível informar os senhores conselheiros, que, em junho, haverá um novo 

Conselho Municipal, onde, um dos pontos que irá ser abordado é, exatamente, 

a questão da Carta Educativa e desse Plano Estratégico. -----------------------------  

Dizer, ainda, que a orientação que foi dada à equipa que está a trabalhar esses 

documentos, é que os documentos têm que ser participados pela comunidade 

escolar, ou seja, com os professores, os funcionários, estudantes, pais e 

encarregados de educação e, evidentemente, também com as forças políticas 

que estão na Câmara e na Assembleia Municipal. ---------------------------------------  

Portanto, isso faz parte da orientação que foi dada para a construção dos 

documentos, só assim é que faz sentido, e, felizmente, a equipa da referida 

Universidade, está, completamente, em sintonia connosco, preocupados, 

porque é um concelho grande, com muito que ver, muito que estudar e muitas 

opções para tomar. E estão preocupados, porque a orientação é esta, uma 

manutenção que dá trabalho e uma orientação que requer de nós muito afinco 

para ser concretizada. No entanto, estamos sintonizados, por isso, quero 

deixar, aqui, a certeza ao senhor Vereador, que o processo será participado 

por todos os agentes educativos e políticos do nosso concelho e que, durante o 

mês de junho, como já referi, esperamos ter algo mais concreto, para levarmos 

ao Conselho Municipal.---------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente em Exercício, 

relativamente à questão colocada pela senhora Vereadora Rita Leão, quanto 

ao Palácio Barroco em Sacavém, dizer que faremos chegar, posteriormente, a 

informação solicitada. -----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão colocada pela senhora Vereadora Sónia Paixão, 

quanto à Rua da República, dizer que existem dois procedimentos em 

avaliação e em curso. Um, que corre por via da garantia e de obras executadas 

com algumas deficiências e outro, de outras que não “caiem” dentro deste 

âmbito e que estamos a tratar de resolver. -------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. CARLOS CÉSAR: Senhor Vereador, relativamente à 

questão da Escola de Unhos, garante-me que a escola não avança, por não 

haver uma resposta do Centro de Dia. É isso? --------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, eu suponho que 

está a falar da escola que está encerrada já há alguns anos? ------------------------  

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

O VEREADOR, SR. CARLOS CÉSAR: Sim. -----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, neste momento, 

estamos a estabelecer contactos com o Centro de Dia, no sentido de 

manifestar o nosso interesse. No entanto, o Centro de Dia ia ver outras 

possibilidades que considerem melhores e ficaram de nos informar se 

pretendem ou não, a utilização do espaço, conforme estava previsto. -------------  

Portanto, o espaço continua disponível para essa utilização, até termos uma 

resposta. Até agora, não há utilizações alternativas que ponham em causa 

essa. Portanto, aguardamos que o Centro de Dia nos dê alguma resposta. ------  

Evidentemente, que o tempo passa, mas há de chegar o dia em que, se não 

obtivermos resposta, seremos nós a ir falar com os responsáveis, para 

perceber, afinal, que decisão tem para informar a Câmara Municipal. --------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente em Exercício, 

agradeço as respostas que foram dadas. No entanto, há uma questão que não 

foi respondida, que é a questão da revisão da Tabela de Taxas. E essa, para 

nós, é, efetivamente, uma questão para a qual gostaríamos de obter resposta e 

perceber qual é o cronograma identificado. ------------------------------------------------   

Quanto à questão da Rua da República, partimos do princípio, que as 

anomalias a que fizemos referência, estarão a coberto da garantia de obra. É 

isso, não é? ------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às respostas que o senhor Vereador Gonçalo Caroço nos deu, 

nomeadamente, quanto ao Contrato Local de Segurança de Loures, e 

enquadrado nesta questão, teve a oportunidade de dizer, que, agora, tem dois 
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serviços no Bairro da Quinta da Fonte. No entanto, deixe-me que lhe diga, que, 

em tempos idos, chegou a haver quatro serviços naquele bairro. Se agora tem 

lá dois, lamentamos, porque teve lá, sempre em funcionamento, o Contrato 

Local de Segurança, a Divisão Municipal de Habitação, a Divisão de Igualdade 

e Cidadania, inclusive, com um CLAII – Centros Locais de Apoio à Integração 

de Imigrantes no local e a Divisão de Inovação Social, com a parte da ação 

social. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, aquilo que, efetivamente, continuamos a denotar, é uma falta de 

vontade em colocar o Contrato Local de Segurança a funcionar, na perspetiva, 

também, de segurança comunitária. Como é óbvio e evidente, percebemos e 

reconhecemos as limitações existentes, por parte do Ministério da 

Administração Interna. ----------------------------------------------------------------------------  

Já admitimos aqui, mas também já tivemos a oportunidade, na lógica e na 

esteira daquilo que fazemos, que é uma oposição construtiva, de deixar 

algumas opiniões e sugestões, inclusive, como forma de melhorar o trabalho de 

articulação, entre os agentes de segurança e a equipa do Contrato Local de 

Segurança.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Lamentamos que, efetivamente, essa não seja a vossa opção, preferindo, em 

vez disso, estar nestes fóruns mais abertos, a dizer que o Governo não faz e 

que, por isso, irão reivindicar. Assim, de facto, o tempo vai passando. -------------  

Registámos, também, a resposta que o senhor Vereador Gonçalo Caroço deu 

ao meu colega Carlos César, relativamente à questão da Escola de Unhos. Por 

isso, digo aqui, de “microfone aberto”, que a bancada do Partido Socialista, vai 

envidar todos os esforços, junto do Centro de Dia de Unhos, para que, 

efetivamente, dê uma resposta à Câmara, o mais depressa possível, uma vez 

que temos a comunidade escolar a reivindicar a construção de um novo 

equipamento escolar. Este também é um objetivo comum a esta bancada, 

portanto, estaremos aqui, certamente, todos, em conjunto, para encontrar as 

melhores soluções, sejam elas para a comunidade educativa, sejam elas para 

esta Instituição, que presta um importantíssimo trabalho naquela zona da União 

das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. E não nos podemos 

esquecer disso. -------------------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO: Senhores Vereadores, em primeiro 

lugar, relativamente à primeira intervenção da senhora Vereadora Rita Leão, 

dizer que tomámos boa nota daquilo que nos disse a propósito do atraso 

nalgumas respostas. Relativamente a esta questão dos apoios concedidos aos 

SIMAR, vai-se reinsistir, embora já tenha nota do senhor Chefe de Gabinete, 

de que já foi feito um contacto com os SIMAR, no sentido de disponibilizarem 

essa informação. Portanto, logo que a tenhamos, será fornecida aos senhores 

Vereadores do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------  

Em relação ao Palácio Barroco de Sacavém, obviamente, não temos aqui 

esses números para os poder fornecer. Mas registámos a questão e, logo que 

possível, será respondida. -----------------------------------------------------------------------  

Outra questão que foi colocada, foi acerca da candidatura do Município a um 

programa da União Europeia, para instalação da rede “Hi-Fi” de acesso 

gratuito, em espaços públicos. Dizer que o Município apresentou a candidatura. 

A candidatura foi vencedora. E, agora, temos dezoito meses para pôr em 

prática esse projeto. -------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à Escola nº. 1 de Unhos, independentemente dos 

esclarecimentos dados pelo senhor Vereador Gonçalo Caroço, a propósito do 

ponto de situação do processo, ao contrário do que se possa deduzir das 

palavras da senhora Vereadora Sónia Paixão, nesta última intervenção, dizer 

que a comunidade educativa em Unhos, não aguarda a conclusão deste 

processo para poder ter uma resposta, do ponto de vista da rede educativa. É 

bom, aliás, recordar, que esta escola, encerrou, ainda, durante o Executivo do 

Partido Socialista, porque foi essa a vontade do Executivo, na sequência de 

uma consulta que lhe foi feita pelo Ministério da Educação. ---------------------------  

Dizer, também, que, na altura, a justificação para o encerramento daquela 

escola, era que a população escolar era reduzida, tendo as crianças sido 

transportadas e “encaixadas” noutros pontos da rede escolar da antiga 

Freguesia de Unhos, agora União das Freguesias de Camarate, Unhos e 

Apelação. Portanto, em todo aquele espaço, não há ninguém sem cobertura, 

do ponto de vista educativo. Aliás, o Município, tem prevista para este ano, 

uma intervenção de fundo na Escola nº. 3 de Unhos, que vai, exatamente, criar 

condições, para que aquele estabelecimento de ensino, não só dê resposta às 
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necessidades, como crie melhores condições, que aquelas que, durante muito 

tempo, têm lá existido. ----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, não se fique com a ideia, que nós estamos aqui perante um problema 

da Rede Educativa ou da sua incapacidade de resposta, às necessidades da 

população escolar. Não é isso que está em causa. O que está em causa, é 

uma reafectação futura da utilização daquele espaço, espaço esse que não 

tem condições para ser readaptado à sua função inicial, uma vez que não tem 

as áreas que são necessárias para esse efeito. Aliás, esse foi um dos fatores 

que estiveram, também, presentes, a par de um número reduzido de alunos, na 

ponderação que o Ministério da Educação, a dada altura fez, em relação ao 

encerramento desta escola. E aquilo que agora está em ponderação, é a 

reafectação, em termos de uso futuro, desta escola nº. 1 de Unhos. ---------------  

Dizer, também, que temos vindo a criar contactos, como o senhor Vereador 

Gonçalo Caroço, teve a oportunidade de explicitar, com Instituições que nos 

são próximas, nomeadamente, com o Centro de Dia, que também está 

pessimamente instalado, num prédio, que está longe de ter as melhores 

condições, tendo em conta que servem a população idosa. ---------------------------  

Portanto, naturalmente, que temos que encontrar uma solução que seja viável 

e alternativa. Agora, estes processos constroem-se, não se decretam. Ou seja, 

não pode ser a Câmara Municipal, a dizer “os reformados vão para aqui”. 

Depende, também, da vontade deles em ir para lá, e é isso que, de alguma 

forma, se tem vindo a tentar construir, após as reuniões e consultas que têm 

vindo a ter lugar. E esperamos que, dentro em breve, o processo possa estar 

concluído, ou num sentido ou noutro. Eu até diria que, se não forem os idosos 

a ocuparem aquelas instalações, outras Instituições haverá. Aliás, no passado, 

já houve, também, por parte de outras entidades, consulta à Câmara, sobre a 

possibilidade daquelas instalações poderem vir a ser disponibilizadas. ------------  

Depois, senhora Vereadora Sónia Paixão, relativamente à questão da 

Farmácia do Hospital Beatriz Ângelo, dizer-lhe que o que houve, não foi um 

veto do senhor Presidente da República. O que aconteceu, foi que o senhor 

Presidente da República devolveu o diploma à Assembleia da República, para 

uma melhor fundamentação. O que não é a mesma coisa que dizer que houve 

um veto do Presidente da República. --------------------------------------------------------  
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Portanto, o diploma foi devolvido à Assembleia da República, que agora terá 

que olhar para o seu articulado e, eventualmente, reformulá-lo. Ou seja, esta 

situação de devolução, não encerra o processo. E era isso que eu gostava de 

deixar, de forma muito clara, aqui expresso. -----------------------------------------------  

Depois, sobre a Tabela de Taxas, dizer que o despacho do senhor Presidente 

da Câmara, era no sentido de o Grupo de Trabalho produzir conclusões, até ao 

final do mês de junho. O trabalho técnico está, neste momento, em fase de 

ultimação. No entanto, devo partilhar com toda a Câmara, que esse trabalho 

não é um trabalho fácil, desde logo, porque tem vindo a sair legislação, que 

altera, do ponto de vista das competências, aquilo que são as entidades que 

têm competência para cobrar determinado tipo de taxas, em função do 

ordenamento jurídico que resulta, em particular, das novas competências a 

delegar nas Juntas de Freguesia e do Protocolo de Delegação de 

Competências nas Câmaras Municipais.  ---------------------------------------------------  

Aliás, ainda no dia trinta do passado mês de abril, saiu legislação sobre 

descentralização para as Freguesias, que prevê que um conjunto de matérias 

que, até agora, têm sido da competência do Município, passem a ser 

competência própria das Freguesias. E, a essas competências, está também 

associada, em muitos casos, a possibilidade de cobrar taxas. ------------------------  

Portanto, naturalmente, não é possível concluir um trabalho, em que todos os 

dias se alteram os dados da equação, não permitindo, a quem está a tentar 

fazer uma sistematização do processo, fazê-lo da melhor forma. --------------------  

Dizer, igualmente, relativamente à descentralização de competências para as 

autarquias locais, que há diplomas, cujo conteúdo ainda não está, 

completamente, delineado. Ou seja, na área social, por exemplo, há diplomas 

que ainda não saíram. Sabe-se que vão sair, fazem parte do elenco das 

“coisas” que é suposto passarem para a responsabilidade e tutela das 

autarquias locais, mas que, até ao momento, isso ainda não aconteceu. ---------  

Portanto, a questão que aqui se coloca, é que não é possível produzir um 

trabalho que vai ficar para o futuro, que vai ser submetido à deliberação deste 

Órgão e da Assembleia Municipal, em função de uma realidade que é 

completamente movediça. -----------------------------------------------------------------------  
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De qualquer forma, dizer que ainda estamos dentro do prazo que foi definido, 

para que o Grupo de Trabalho pudesse produzir esta revisão da Tabela de 

Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------------  

Depois, relativamente à questão do senhor Vereador António Marcelino, sobre 

a “Marcha dos Fortes”, dizer que, há dois anos, ela não passou pelo Concelho 

de Loures, porque foi essa a opção do CAAL – Clube de Atividades de Ar Livre. 

Este Clube, que é quem organiza, habitualmente, a marcha, optou por um 

percurso diferente, que terminava no Concelho de Mafra. Portanto, não foi uma 

opção nossa. Foi uma opção do CAAL. -----------------------------------------------------  

Relativamente ao passado ano, dizer que optaram por não fazer coincidir a 

“Marcha dos Fortes”, com o período em que teve lugar a “Festa do Vinho e das 

Vindimas”, em Bucelas, o que, naturalmente, tornava impossível qualquer 

compatibilização. -----------------------------------------------------------------------------------  

Dizer que o Município, desde a primeira edição, teve sempre um forte 

empenhamento na realização desta iniciativa, porque ela tem virtualidades, 

como, por exemplo, a descoberta do nosso território e dos vinhedos da zona de 

Bucelas, além de muitas outras. Além disso, traz muita gente, mas, 

naturalmente, que não nos podemos impor a uma entidade que organiza esta 

iniciativa, e que não é nenhuma Câmara Municipal. É um clube que tem 

autonomia nas suas decisões e que tem no seu próprio plano de trabalhos. 

Aliás, é o que nos parece fazer mais sentido.  ---------------------------------------------  

Também não faz, igualmente, sentido, que o nível de apoios a disponibilizar, 

quando o percurso não passa e não termina aqui, seja o mesmo que se 

disponibiliza na outra circunstância, que é haver um início ou um términos, no 

Concelho de Loures. ------------------------------------------------------------------------------  

Dizer, igualmente, que, em relação a este ano, não tivemos, até ao momento, 

qualquer contacto, por parte da entidade organizadora, para a realização desta 

iniciativa, que, continuo a dizer, valorizamos, é importante e gostaríamos de 

poder continuar a contar com ela, no conjunto das atividades associadas à 

“Festa do Vinho e das Vindimas”, em Bucelas. --------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente em Exercício, 

relativamente ao CAAL, dizer que fiz parte da solução, desde a primeira edição, 

e já vai na décima quarta, e que esperamos que ela retorne àquilo que tem sido 

a matriz das primeiras onze sessões, que era fazer todo o percurso e terminar 

na “Festa do Vinho e das Vindimas”, em Bucelas. ---------------------------------------  

Neste momento não temos nenhum contacto com o CAAL, mas fazemos parte 

dele desde a primeira hora. Dizer, também, que a informação que nos foi 

transmitida, nomeadamente, através do senhor engenheiro Veloso, que é o 

operacional para esta vertente, é que há dois anos não foi feita aqui, por falta 

de apoio da Câmara Municipal. Foi feita em Mafra, aliás, fiz parte dessa 

caminhada, mas o ano passado foi possível recuperar alguma parte, porque 

uma grande parte do trajeto, foi feito no Concelho de Loures. E este ano, 

esperamos voltar a ter essa iniciativa a culminar na “Festa do Vinho e das 

Vindimas”, em Bucelas. --------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Gonçalo Caroço, relativamente ao que o senhor referiu em 

relação à Carta Educativa, nós não falámos na Carta Educativa. Porque a 

Carta Educativa, e já tivemos essa “discussão” o ano passado, é um 

documento institucional, que é aprovado por este Órgão e pela Assembleia 

Municipal e é aditado ao PDM. O documento de que falámos, é um plano 

estratégico, que é uma opção e já o valorizámos. Aliás, foi uma proposta 

nossa, que está no nosso programa eleitoral. Mas não confundamos as coisas, 

a questão que colocámos aqui e que não foi respondida, era o prazo de 

execução e os procedimentos que estavam pensados, para que todas as 

forças políticas do concelho, além da comunidade escolar, fossem ouvidas. -----  

Senhor Presidente em Exercício, sabemos que ontem houve reunião do 

Conselho Municipal de Habitação, na qual não pude estar presente por razões 

de ordem profissional, onde foi referido que há uma verba que está imputada a 

estes encargos com educação, na ordem dos cinquenta milhões de euros.  -----  

E a nossa questão, prende-se, efetivamente, com o que é que foi feito durante 

estes seis anos, junto do Ministério da Educação, para que, neste período, nem 

uma escola fosse intervencionada. É que, ainda no dia vinte e dois de abril, 

saiu uma portaria no Diário da República, que se reporta ao parque escolar do 
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Município de Oeiras, na ordem dos três, vírgula, dois milhões de euros, para 

renovar um conjunto de escolas que precisam de uma intervenção. ----------------  

O facto de não ter sido feito nada, de ter havido alguma inércia por parte do 

Executivo, no sentido de nunca terem direcionado, convenientemente, a 

necessidade de haver intervenções no parque escolar de Loures, deixa-nos 

preocupados. E também nos deixa preocupados que, neste momento, 

tenhamos que fazer “o bolo” todo. -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Relativamente ao Contrato Local de 

Segurança, provavelmente, a senhora Vereadora Sónia Paixão não percebeu 

aquilo que eu disse. E para que fique registado em ata e para que não hajam 

dúvidas, aquilo que eu disse, era que havia dois serviços a funcionar nas 

instalações do Contrato Local de Segurança. Não era na Quinta da Fonte. 

Portanto, que isso fique aqui clarificado.  ---------------------------------------------------  

Para além disso, queria acrescentar, que, se não fosse o Município de Loures, 

já não havia Contrato Local de Segurança a funcionar.  --------------------------------  

Também para ficar claro, dizer que aquilo que vamos fazer, é inserir as 

competências do Contrato Local de Segurança, na política mais geral da 

Câmara, em termos do trabalho do Departamento de Coesão Social e 

Habitação. É isso que está a ser feito, e é isso que irá ser feito no futuro. --------   

Quanto à Escola de Unhos, dizer que a Escola nº. 3 vai entrar em 

remodelação, conforme o senhor Presidente em Exercício já referiu. No 

entanto, importa aqui lembrar que, há dois anos atrás, foi aberta pelo atual 

Executivo, uma sala de jardim de infância nesta mesma escola. Estas obras de 

remodelação, vão permitir, também, que o monobloco existente, deixe de 

existir. Ou seja, resolver a situação, em termos das questões educativas, 

naquela zona da Freguesia de Unhos.  ------------------------------------------------------  

Quanto ao resto, todas as ajudas que possamos ter, para definir o que é que 

vamos fazer de cada um dos equipamentos, serão boas, e se o Partido 

Socialista entende que pode dar uma ajuda, para que possamos ter uma 

resposta da entidade, ainda, bem, que ela venha rapidamente, para nós 

sabermos com o que é que contamos, quais são as nossas responsabilidades 

e o que é que temos que fazer neste equipamento que está disponível.-----------  
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Quanto à Carta Educativa e Plano Estratégico, as “coisas” estão ligadas e não 

vale a pena separá-las. O trabalho vai ser feito em conjunto e vamos ter em 

conta a comunidade educativa e as forças políticas. Durante o próximo mês, 

haverá uma reunião do Conselho Municipal de Educação para discutir isso, e, a 

seu tempo, haverá uma informação mais concreta sobre estas questões.  -------  

Depois, quanto à questão dos investimentos na educação, dizer que muito fez 

este Município, nomeadamente, enviando muitos ofícios ao Ministério da 

Educação, solicitando que atuassem nos seus equipamentos. No entanto, 

houve muitas faltas de resposta, não só por parte do Ministério, mas, também, 

por parte da DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. E, 

infelizmente, é esta a situação política que está criada, não só por este 

Governo, mas, também, pelo anterior. -------------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que, neste momento, e após um terceiro pedido de reunião, temos 

marcada uma reunião com a senhora Secretária de Estado Adjunta da 

Educação. Obviamente, estamos a aguardar pela mesma, para vermos o que é 

que o Ministério da Educação tem para nos dizer, face a esta problemática da 

falta de investimento nas escolas do nosso concelho. ----------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente em Exercício, ouvi 

atentamente a justificação que o senhor nos apresentou, relativamente ao 

Regulamento das Taxas do Município. No entanto, se me permitisse, gostava 

de fazer uma pequena correção. É que o que esta bancada do Partido 

Socialista apresentou, aqui, formalmente, foi uma Moção, que foi aprovada a 

dezasseis de janeiro de dois mil e dezanove, na qual solicita uma alteração ao 

capítulo três, do Regulamento de Taxas do Município, Urbanização e 

Edificação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Bem sabemos a complexidade que tem, a realização do processo de alteração 

geral, ao Regulamento de Taxas do Município. Mas a justificação que o senhor 

Presidente em Exercício nos acabou de dar, com os novos diplomas que estão 

agora a ser produzidos, na esteira do processo de Descentralização de 

Competências, diz respeito à ocupação de via pública. E não, a esta matéria 

em concreto.-----------------------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, aquilo que nós gostaríamos de solicitar, era que esta matéria em 

concreto, que afeta, diariamente, muitos munícipes do nosso concelho, que se 

cruza com uma área que é importante para todos nós, que tem a ver com o 

processo de legalização dos Bairros de Génese Ilegal, nomeadamente, 

aqueles que estão numa situação de maior complexidade, aquilo que 

solicitámos em janeiro, quase há seis meses, foi que se priorizasse este 

mesmo capítulo. ------------------------------------------------------------------------------------   

Solicitámos, igualmente, a constituição de um Grupo de Trabalho, em que 

fizessem parte as forças políticas com assento nos Órgãos Municipais do 

Concelho. Facto que lamentamos que ainda não tenha sido essa a opção. ------  

Portanto, aproveito esta oportunidade, para reiterar este pedido e desejar, 

efetivamente, que seja constituído um Subgrupo de Trabalho, porque estamos 

a falar, inclusivamente, do ponto de vista técnico, de outros serviços da 

Câmara, para esta concretização, e que seja levado a cabo o mais depressa 

possível, para que possamos ter, efetivamente, o caminho de discussão 

pública feito e a aprovação nos Órgãos, ainda no decurso do ano de dois mil e 

dezanove. Era esse o nosso objetivo. --------------------------------------------------------  

Para terminar, dizer ao senhor Vereador Gonçalo Caroço, se isto lhe dá 

contento ouvir, e sem problema nenhum, que se não fosse a vontade do 

Município de Loures, nunca teria existido Contrato Local de Segurança. 

Portanto, foi sempre o Município de Loures que conduziu este processo. Sem 

lamento, absolutamente, nenhum. E fomos referência em termos nacionais, se 

calhar, por isso mesmo. Por termos sido sempre nós que levámos o processo a 

bom porto.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO: Senhores Vereadores, 

relativamente à Moção apresentada pelos senhores Vereadores do Partido 

Socialista, e após a sua leitura, iríamos passar à discussão da mesma. E eu 

gostaria de me pronunciar, desde já, dando nota do seguinte: a mim, 

sinceramente, parece-me que esta Moção é extemporânea. E parece-me que é 

extemporânea, porque ainda não está esgotado o prazo, para que os 

municípios se possam pronunciar. ------------------------------------------------------------  
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Mas mais do que isso, ela encerra uma insanável contradição, que resulta de, 

aqui, hoje mesmo, termos ouvido um dos senhores Vereadores da bancada do 

Partido Socialista, nomeadamente, o senhor Vereador António Marcelino, 

colocar a necessidade de ter acesso às conclusões do Grupo de Trabalho, 

para se poderem pronunciar sobre a possibilidade da assunção da Delegação 

de Competências para o ano de dois mil e vinte, e, ao mesmo tempo, carecem 

dessas conclusões, para poderem formar a vossa opinião, estando já a propor 

uma Moção, em que a conclusão, basicamente, é que a Câmara Municipal 

assuma que estão criadas as condições, para a decisão política de assunção 

das novas competências. ------------------------------------------------------------------------  

Ora, isto parece-me ser uma contradição insanável, porque, quem pretende ter 

acesso à informação, é para formar opinião. Não tira, antecipadamente, a 

conclusão e, depois, pede as conclusões. --------------------------------------------------  

Portanto, creio que, de facto, não faz sentido esta Moção. Na minha opinião, 

seria preferível, com a responsabilidade que tem caracterizado este Órgão, 

relativamente a esta matéria, em todo este percurso, que os senhores 

Vereadores aguardassem pelo momento específico, para se poder tomar as 

decisões, com base em toda a informação. ------------------------------------------------  

Dizer, também, que foi formado um grupo de trabalho específico, como os 

senhores Vereadores aqui sinalizaram ao pedir as suas conclusões, para se 

poder aprofundar o debate, sobre as consequências que a assunção de 

competências têm, o impacto que têm nos serviços municipais e o grau de 

preparação que, neste momento, temos, ou não, para as poder assumir. ---------  

É porque não é obrigatório, que o Município tenha, necessariamente, que 

assumir as competências em dois mil e vinte. Eu acho que só faz sentido haver 

a assunção de competências, se sentirmos que estamos em condições de 

desempenhar, cabalmente, aquilo que são as responsabilidades que nos estão 

a propor atribuir. Sem isso, creio que o processo equivale a, apenas, transferir 

os problemas de sítio. Portanto, nessa circunstância, acho que deveríamos dar 

mais tempo, para que se pudesse chegar a uma conclusão mais acertada. ------  

Assim, a sugestão que deixava à bancada do Partido Socialista, é que pudesse 

retirar esta Moção, reagendando a sua discussão para um momento mais 
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oportuno e, sobretudo, quando tivermos as conclusões do Grupo de Trabalho 

que, neste momento, ainda está a produzir a reflexão sobre esta matéria. -------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente em Exercício, 

obviamente, que não podemos concordar com a sua proposta. Além do mais, 

ainda ontem, na reunião do Conselho Municipal de Educação, o que os 

conselheiros referiram, foi, exatamente, que a Câmara Municipal, não ia 

assumir as responsabilidades sobre esta matéria. ---------------------------------------  

Mas, na minha perspetiva, estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma, tem 

a ver com o facto, de o Município ter que assumir, ou não, as competências, no 

âmbito da Descentralização de Competências, em termos macro. ------------------  

A outra, a opção, é escolher, de entre um conjunto de competências, dos 

diversos Decretos-Lei que foram publicados, aquelas onde o Município está 

mais preparado para melhor as poder ajustar. Trata-se de uma Lei, e a Lei é 

para cumprir, apesar de podermos não estar de acordo com ela. E aqui a 

opção estratégica, no nosso entender, julgo que é muito pertinente, que é 

assumir as competências, de uma forma gradual, até dois mil e vinte e um. Por 

isso, julgamos que é uma má estratégia, deixar tudo para depois. ------------------  

Esperamos, obviamente, que, em dois mil e vinte e um, o Governo se 

mantenha na mesma linha daquela que tem vindo a fazer até agora, com o 

mesmo apoio parlamentar que existe neste momento, e que suportou a Lei. 

Esperamos, também, que se traduza num bom indicador para este pacote de 

descentralização, apesar deste suporte parlamentar não estar, totalmente, 

convergente com esta medida. -----------------------------------------------------------------   

Agora, uma coisa é o assumir, integralmente, o pacote de descentralização, 

numa ótica de reforçar aquilo que é a autonomia local, quer no âmbito da 

própria constituição, quer no âmbito da própria afirmação dessa autonomia. A 

outra questão, são os documentos sectoriais. E, como há pouco referi, também 

não entendemos, porque é que ontem foi induzida essa ideia nos conselheiros, 

de que a Câmara Municipal não iria assumir essa competência. ---------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente em Exercício, em 

relação à Moção, achamos que existem algumas contradições nos seus 
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considerandos. Na nossa opinião, não faz muito sentido, considerarmos que 

Portugal está entre os países mais centralistas da União Europeia. Não é 

verdade. Não somos os mais centralistas. Talvez sejamos, até, aquele que, a 

partir do “25 de Abril”, mais competências deu ao Poder Local. ----------------------  

Depois, faz referência ao Governo reformista sobre esta matéria. Bem, mas se 

houve Governo reformista sobre esta matéria, até, se calhar, de mais, 

assumimos, foi o Governo do Partido Social Democrata. -------------------------------  

Mas vamos pensar que os considerandos foram escritos de um modo mais 

eleitoralista, do que, propriamente, com rigor e vamos analisar, apenas, a 

Proposta de deliberação concreta. ------------------------------------------------------------  

De facto, o senhor Presidente em Exercício tem razão, quando diz que há 

algum contrassenso na Proposta, em relação ao considerando sete. Se, de 

facto, existe um Grupo de Trabalho, não conseguimos entender muito bem, 

porque é que a seguir se propõe esta deliberação.  -------------------------------------  

Mas o Partido Social Democrata, é a favor da assunção das competências já 

para dois mil e vinte. Que não haja nenhuma dúvida sobre isso. A nossa 

posição é esta. Mas, ou o considerando sete desaparece, ou, então, isto não 

passará de uma Recomendação. Aliás, a parte deliberativa, da maneira como 

está escrita, ao dizer “(…) Assumir que estão criadas as condições para a 

decisão Política de Assunção das novas competências, no contexto da Lei n.º 

50/2018 e diplomas legais subsequentes, que vincule um compromisso já com 

efeitos para 2020 (…)”, na nossa opinião, é apenas uma Recomendação.  Ou 

seja, se nós estamos a recomendar que venha uma Proposta positiva, na 

nossa opinião, é uma Recomendação. ------------------------------------------------------  

Portanto, o que eu queria dizer ao Partido Socialista, que é o proponente da 

Moção, é: das duas uma, ou esta Moção passa a Recomendação. E a parte 

deliberativa está construída de uma forma boa para isso. Mas se é para ser 

Moção, senhores Vereadores, assumam que querem que o Município receba 

as competências já para dois mil e vinte. ---------------------------------------------------  

Senhor Vereador António Marcelino, eu ainda fiquei mais confuso, após ouvir a 

sua intervenção. É que aqui não diz que é para a competência “A”, “B”, “C” ou 

“D”. Aqui, assume que é para todas. E os senhores têm que clarificar, se 

querem assumir para todas, ou se é só para algumas. Se é só para a saúde, se 
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é só para a educação, etc. É porque nós temos que saber o que é que estamos 

aqui a votar, senhor Vereador. -----------------------------------------------------------------  

Os senhores, na parte deliberativa da Moção, dizem que “(…)  estão criadas as 

condições para a decisão política de assunção das novas competências (…)”. 

Portanto, os senhores acham que estão criadas as condições. É a vossa 

opinião. Mas, na nossa opinião, o considerando sete não faz sentido. -------------  

Mas se os senhores acham que estão criadas as condições, então, deveriam 

dizer “(…) Propomos que o Município aceite as competências para dois mil e 

vinte. (…)”. Era isso que devia de estar escrito. E não, que estão criadas as 

condições para, possivelmente, aceitarmos. Isto não é nada. ------------------------  

Portanto, na nossa opinião, se querem votar a aceitação das competências 

para dois mil e vinte, alterem o texto da deliberação e façam essa Proposta. Se 

estão, apenas, a recomendar ao Município, que proponha, que, daqui a um 

mês, independentemente da opinião do Grupo de Trabalho, aceite essa 

Proposta, então é uma Recomendação. Não é uma Moção. --------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO: Senhor Vereador Nuno Botelho, 

gostaria de lhe dizer, em acréscimo àquilo que já tinha dito há pouco, que esta 

Proposta, de facto, aconselharia a prudência, que pudesse ser adiada para um 

momento mais oportuno - mas os senhores Vereadores farão aquilo que 

entenderem melhor -, até por uma razão que tem a ver com o seguinte: as 

competências não têm que ser, necessariamente, assumidas em bloco. Há, 

aliás, Municípios que, neste momento, têm vindo a aceitar umas e a rejeitar 

outras, em função do seu grau de preparação para uma e para outra “coisa”. ---  

Não conheço nenhum município, o que não quer dizer que não existam, que 

tenha aceite e que já esteja a praticar as competências. Portanto, não sei 

porque é que havemos de antecipar uma decisão, que tem um “timing” que 

está definido na Lei. Ou seja, temos até ao final do mês de junho, para 

podermos decidir se queremos ou não, e em que circunstâncias é que 

queremos. Porque, de facto, não é indiferente à área de exercício das 

competências, para a tomada de decisão. --------------------------------------------------  

Por isso, deveríamos, com ponderação, de deixar que o Grupo de Trabalho 

produzisse as suas conclusões e, a partir daí, numa reflexão global, aqui, neste 
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Órgão, podermos, então, decidir em consciência e não estarmos aqui a 

queimar etapas neste processo, talvez na esperança e na espectativa de criar 

uma contradição no discurso de alguma força política. ---------------------------------  

Senhores Vereadores, deixem-me que vos diga que, relativamente a esta 

matéria, o discurso da força política que gere este Município, tem sido bastante 

coerente e temos procurado encontrar forma de debater, de forma ponderada e 

calma, aquilo que são as consequências da assunção de competências. Teria 

sido muito fácil, liminarmente, recusar, até ao limite, e fazer essa Proposta à 

Câmara, da assunção de competências. ----------------------------------------------------  

No entanto, não foi esse o caminho que este Executivo decidiu trilhar. Criou o 

Grupo de Trabalho, que está a produzir e a analisar, com a participação 

técnica, aquilo que é a análise daquilo que os serviços têm de fazer, também, 

sobre o impacto que tudo isto tem na estrutura e no funcionamento municipal e 

na resposta que temos que dar às pessoas. Porque é isso que se espera. É 

que nós, a partir de determina altura, demos uma resposta cabal, àquilo que 

são as necessidades das pessoas. E esse processo, infelizmente, ainda não 

está terminado. Precisa de tempo. E, por isso, parece-me ser, de facto, 

extemporâneo. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente em Exercício, registo 

a sua introdução ao documento e, permita-me que lhe diga, com todo o 

respeito, que lamento. E lamento, porque esta bancada, está, suficientemente, 

legitimada, para apresentar, quando entender e achar oportuno, as Moções e 

os documentos que considere por necessários. Portanto, aquilo que nós 

estamos hoje aqui a fazer, é a trazer um documento a este Órgão, que, 

inclusive, em sede própria, já foi aprovado em Assembleia Municipal, como o 

senhor Presidente em Exercício sabe, porque estava presente. ---------------------  

Portanto, a Moção que nós aqui apresentamos, e o conteúdo da deliberação, é, 

exatamente, o mesmo, daquele que já foi aprovado na Assembleia Municipal, 

que é o Órgão que tem que emitir competência para. -----------------------------------  

Dizer, também, e foi por esta razão que trouxemos o documento, aqui, à 

Reunião de Câmara, que esta bancada, desde a primeira hora, solicitou a 

constituição de um Grupo de Trabalho, com todas as forças políticas. E este 
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pedido, inclusive, já vinha do mandato anterior. Situação que os senhores 

ainda não resolveram. ----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente em Exercício, neste momento, o que nós 

consideramos, é que este pacote legislativo, praticamente, já está todo ele cá 

fora. Dos vinte e três diplomas que estão previstos, dezanove, já são 

conhecidos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabemos, também, e os senhores sabem, tão bem ou melhor do que esta 

bancada, por força das funções que exercem, do ponto de vista executivo, que, 

segundo os dados que estão disponíveis no “site” da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, mais de cinquenta por cento, dos trezentos e oito 

Municípios do nosso país, já emitiram opinião sobre este assunto. -----------------  

O que o Partido Socialista tem vindo a dizer, e digo o Partido Socialista, de 

propósito, não estou a dizer só o Partido Socialista - esta bancada, digo o 

Partido Socialista nos diferentes Órgãos Autárquicos, é: “meus senhores, 

vamos lá analisar e tomarmos uma posição”. É porque temos que tomar uma 

decisão até ao dia trinta de junho. Que não é daqui a largos meses. É daqui a 

um mês e meio. E andar a empurrar, a empurrar, a empurrar, já andamos nós 

há longa data. Portanto, do nosso ponto de vista, aquilo que defendemos, é 

que estão criadas as condições para uma tomada de decisão. Se é global ou 

se é parcial, vamos analisar politicamente. O que nós não queremos, é, 

conscientemente, sermos confrontados com a apresentação de um relatório, 

por parte dos senhores, a dizer: “está aqui e agora?”. ----------------------------------  

Não, não é isso que queremos. Em rigor, o que nós estamos, mais uma vez, a 

dizer, é que estamos abertos ao diálogo. A nossa perspetiva, a nossa ordem, a 

nossa matriz ideológica, é, naturalmente, a da descentralização. Nunca a 

negámos. E é aquela que, inclusivamente, temos pautado a nossa posição 

neste mandato autárquico, viabilizando os Orçamentos da bancada que saiu 

vencedora das eleições de dois mil e dezassete.  ----------------------------------------  

Portanto, é conscientemente que o dizemos. Agora, como o senhor Presidente 

em Exercício, deve entender, nós não temos um único dossier que os senhores 

já nos tenham apresentado, ou que tenham reunido connosco e que nos 

tenham dito, “meus senhores, está aqui, vamos analisar o pacote educação. 

Vamos analisar o pacote saúde.”. Não! Não temos nem um. Muito pelo 
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contrário. Daquilo que, recentemente, tivemos eco, foi de tomadas de posição 

públicas da vossa parte, em órgãos públicos, como foi o caso, ontem, no 

Conselho Municipal de Educação. Mas isto não é um ato isolado. Já tínhamos 

tido a oportunidade de ouvir o mesmo, em discursos públicos, de vários dos 

elementos que compõem o Executivo Municipal. E, perante isto, o que nós 

perguntamos é: “meus senhores, como é, vocês não querem?”. ---------------------  

É essa tomada de decisão que o Partido Socialista quer, com rigor e com 

verdade, que seja do conhecimento do eleitorado do nosso concelho. É isso 

que esta Moção pretende e não vamos mudar o seu título. Portanto, continuará 

a ser Moção.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Respondendo à questão do senhor Vereador Nuno Botelho, se houver aqui 

alguma designação que vos possa “chocar”, naturalmente, que estamos 

disponíveis para a alterar. Por isso, apresentem as vossas propostas, analisá-

la-emos, e votaremos a Moção. ----------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente em Exercício, 

sobre estas questões, acho que está claro, que é extemporâneo poder tomar 

uma posição sobre o que está aqui colocado. Porque o que está aqui colocado, 

é uma tomada de posição desta Câmara, sobre a descentralização, como é 

chamado, mas que é a Delegação de Competências para o Município, a todos 

os níveis. E isso é uma questão que, evidentemente, não está fechada, nem 

sequer são conhecidos todos os projetos de Delegação de Competências. 

Portanto, é extemporâneo, nem que fosse só por causa disso, além de todo o 

trabalho que está feito internamente. ---------------------------------------------------------  

Dizer, que é evidente, que já existem condições para se perceber, no concreto, 

algumas das delegações que estão propostas, em particular, a da educação. 

Aliás, em relação a esta, as contas que estão feitas, apontam para vários 

milhões de euros, que são necessários o Município passar a assumir, sem que 

seja ressarcido pelo Governo.  -----------------------------------------------------------------  

Ontem, na reunião do Conselho Municipal de Educação, às questões que 

foram colocadas, aquilo que foi dito, é que o Município, no próximo ano letivo, 

não vai assumir as competências. Mas isso nós já tínhamos decidido. Eu não  
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disse nada que nós já não tivéssemos decidido na Câmara ou na Assembleia 

Municipal. É um facto que, no próximo ano letivo, o Município não vai assumir 

as competências da educação. ----------------------------------------------------------------  

Em setembro de dois mil e dezanove, as competências mantêm-se no 

Ministério da Educação. Foi isso que foi decidido. No ano letivo dois mil e 

vinte/dois mil e vinte e um, veremos, conforme a decisão que for tomada até ao 

final de junho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente em Exercício, 

obviamente, esta interpretação, é uma questão de semântica do ano letivo. Do 

ano económico, obviamente, tem algum impacto, compreendemos isso, mas 

não passa de semântica. ------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao considerando sete, na minha opinião, faz todo o sentido, por 

uma simples razão. É que este processo tem duas fases. A fase da assunção 

das competências, no âmbito da Lei cinquenta, de dois mil e dezoito, e, depois, 

tem as setoriais. Portanto, o que estamos a falar nesta Moção é, claramente, 

na Lei “chapéu”, na Lei que “cobre” todo o processo. E eu julgo que este Grupo 

de Trabalho vai apresentar um conjunto de dados que, certamente, aí sim, 

numa boa colaboração e num espírito de colaboração, poderemos optar por 

este ou aquele sector. E, certamente, o Grupo de Trabalho poder-nos-á ajudar 

a decidir, de uma forma construtiva, quais são as opções que o Município vai 

assumir, de uma forma gradualista, até dois mil e vinte e um. ------------------------   

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Sem prejuízo de tentarmos chegar aqui 

a algum entendimento em relação à deliberação, confesso que ainda fiquei 

mais confuso. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador António Marcelino, então, existe a Lei quadro, mas que entra 

em vigor, obrigatoriamente, em dois mil e vinte e um, como o senhor Vereador 

acabou de referir. Portanto, obrigatoriamente, em dois mil e vinte e um, o 

Município tem que aceitar todas as competências. ---------------------------------------  
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Se o senhor Vereador nos está a dizer que, de uma forma genérica, acham que 

o Município deve receber a Descentralização das Competências, mas vamos 

ver se a competência “x”, “y” ou “z”, deve ser recebida ou não, com base no 

critério do Grupo de Trabalho, ou outros, então escrevam isso. É porque são 

duas coisas, completamente, diferentes. A leitura que eu faço daqui, era, 

apenas, os senhores dizerem, e a senhora Vereadora acabou de confirmar 

isso, o seguinte: “nós consideramos que existem condições para o Município 

tomar uma posição”. Mas isso, e volto a referir, não é uma Moção. -----------------  

E o que eu questiono a bancada do Partido Socialista, é se querem que o 

Município assuma as competências já em dois mil e vinte? Sim, ou não? E se 

querem, então, digam: “Propomos que o Município aceite as competências, em 

janeiro de dois mil e vinte.”. Mas se os senhores dizem que acham que o 

Município já pode tomar uma decisão. Isso é uma Recomendação. Na minha 

opinião, é diferente. Então eu vou votar uma coisa que não existe? ----------------  

Portanto, senhores Vereadores e senhoras Vereadoras do Partido Socialista, a 

minha pergunta é muito simples. Querem que o Município receba, já em janeiro 

de dois mil e vinte, as Competências. Sim, ou não? E se querem “metam” aqui.  

Se querem só algumas, “metam” aqui quais são as que querem, para que 

possamos votar. E se os senhores quiserem, estamos disponíveis para 

elaborar um texto em conjunto, para que os senhores consigam espelhar a 

vossa ideia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SR. RITA LEÃO: Senhor Presidente em Exercício, julgo que 

há aqui uma falta de entendimento com o que se pretende e com o texto, ou 

com o que assumimos ou não. -----------------------------------------------------------------  

Como foi dito pela senhora Vereadora Sónia Paixão, esta Moção é, na sua 

essência e na sua deliberação, exatamente igual, à que já foi tomada e 

aprovada em sede de Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

Mas relativamente à Moção, gostaria de ler a deliberação que temos a votação. 

“(…) Assumir que estão criadas as condições para a decisão Política de 
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Assunção das novas competências, no contexto da Lei n.º 50/2018 e diplomas 

legais subsequentes, que vincule um compromisso já com efeitos para 2020.  

(…)”. Ora, o que estamos aqui a assumir, é uma decisão política de assunção 

das novas competências, que vincule um compromisso, já com efeitos para 

dois mil e vinte. E esta Moção, a ser aprovada, terá a sua decisão política, de 

assunção das novas competências.  ---------------------------------------------------------  

Portanto, estamos a apresentar esta deliberação, vamos colocá-la à votação, e 

depois essa decisão, será uma decisão política, que é o que se pretende, no 

contexto da assunção das novas competências. Só isto. -------------------------------   

Para terminar, dizer que esta bancada também tem solicitado, em sede de 

Reunião de Câmara, documentação produzida pelo Grupo de Trabalho, 

nomeadamente, documentos de análise e de levantamento de meios 

necessários para o cumprimento das novas competências. Sabemos que existe 

um pacote, em que os valores não são suficientes, sabemos que existe 

matéria, mas ainda não nos foi disponibilizada. -------------------------------------------  

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

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

--- Eram dezasseis horas, quando o senhor Presidente da Câmara 

compareceu à reunião, tendo passado a presidir a mesma. --------------------- 

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

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhores Vereadores, nós estamos perante um 

documento que, de facto, propõe à Câmara, uma deliberação, num período que 

me parece extemporâneo. Porque, pegando nesta última intervenção da 

senhora Vereadora Rita Leão, parece-me que a decisão política que temos 

para tomar, e é disso que se trata, de uma decisão política, deveria de estar 

para ser devidamente ponderada, fundamentada, em argumentos de ordem 

técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora se o Grupo de Trabalho, neste momento, ainda não produziu as suas 

conclusões. Se nós ainda não temos, em toda a sua extensão, uma análise 

relativamente às consequências e aos impactos que a assunção da Delegação 

de Competências terá neste Município, já em dois mil e vinte, não me parece 

ser prudente, nesta altura, estarmos a tomar uma deliberação. ----------------------  
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De facto, aquilo que compete a esta Câmara Municipal, é tomar decisões 

políticas. Mas nós fazemo-lo habitualmente, e neste assunto, que tem uma 

importância tão grande como aquela que tem, não faria sentido ser de forma 

diferente, muito tendo por base, aquilo que são avaliações, do ponto de vista 

técnico. Ou seja, hoje, em vários processos que constam desta Câmara, do 

urbanismo até às questões da cultura, passando por vários outros processos, 

vamos deliberar, politicamente, a assunção de determinado tipo de decisões. 

Mas temos por base, algum estudo e alguma fundamentação, do ponto de vista 

técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, sendo este processo, um processo com tanto impacto, naturalmente, não 

poderia ser de outra forma. E creio que aquilo que faria sentido, era 

aguardarmos que seja produzido o trabalho do Grupo de Trabalho que está a 

ocupar-se da avaliação do impacto, para depois decidirmos em consciência. ---  

Senhora Vereadora Rita Leão, a senhora referiu que a Assembleia Municipal 

decidiu. Mas o que a Assembleia Municipal decide, é fazer recomendações à 

Câmara. Não é a Assembleia Municipal que decide a assunção política, por 

parte desta Câmara Municipal, daquilo que são as suas decisões políticas. 

Portanto, a Assembleia Municipal recomenda. E, depois, a Câmara Municipal, 

entende por boa ou não, essa Recomendação, e age em conformidade, 

assumindo as consequências políticas, quer a decisão seja em sentido positivo, 

quer seja em sentido negativo. -----------------------------------------------------------------  

Aquilo que a Câmara tem para decidir, só à Câmara compete decidir. E não à 

Assembleia Municipal. Sendo que alguns destes processos podem ter a 

necessidade de uma deliberação posterior da Assembleia Municipal. Mas a 

primeira decisão será sempre deste Órgão. ------------------------------------------------  

Portanto, não me parece ser muito normal, colocar a questão nos termos em 

que a senhora Vereadora colocou. Se há uma decisão da Assembleia 

Municipal, porque é que não há de haver uma decisão da Câmara Municipal, 

se são dois Órgãos, completamente, distintos, como todos nós sabemos. Tem 

maiorias que são distintas e, naturalmente, tem que ter o seu espaço de 

decisão própria e têm que se respeitar mutuamente. ------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vice-Presidente, o senhor tem 

razão. De facto, lá por ter sido aprovado na Assembleia Municipal, não 

minimiza a nossa posição. Muito pelo contrário. Eu até acho que podem ser 

feitas recomendações na Assembleia Municipal. Mas Moções quase 

deliberativas, é nossa decisão e não da Assembleia Municipal. Nessa matéria, 

tenho a mesma visão que o senhor Vice-Presidente. ------------------------------------  

Eu não quero arranjar mais, qualquer tipo de dúvidas em relação à posição da 

bancada do Partido Socialista. Mas é que a senhora Vereadora Sónia Paixão, a 

senhora Vereadora Rita Leão e o senhor Vereador António Marcelino, disseram 

três coisas completamente diferentes. -------------------------------------------------------  

Portanto, vou deduzir que a última palavra, seja aquela que, de facto, é a 

posição do Partido Socialista. E sendo assim, eu proponho que as senhoras 

Vereadoras e os senhores Vereadores do Partido Socialista, na deliberação, 

retirem a parte da frase onde diz, “(…) Assumir que estão criadas as condições 

para a decisão política (…)”, e que ficasse “(…) delibere a assunção das novas 

competências (…)”, até ao fim. Portanto, na prática, tirar as condições e “meter” 

a assunção das novas competências, até ao fim do texto. É esta a nossa 

Proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª RITA LEÃO: Aceitamos a Proposta da bancada do 

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

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

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

repetir, só para clarificar melhor o que é que vamos votar? ----------------------------  

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

O VEREADOR SR. NUNO BOTELHO: Ficaria assim, senhor Presidente: “(…) 

Face ao exposto, os Vereadores do Partido Socialista, têm a honra de propor, 

que a Câmara Municipal de Loures, reunida a 8 de maio de 2019, delibere: 

Assumir as novas competências, no contexto da Lei n.º 50/2018 e diplomas 

legais subsequentes, que vincule um compromisso já com efeitos para 2020. 

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

 

 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
40/94 

 
 
                                                                                                                                      37ª Reunião Ordinária - 2019-05-08 

 
 
 

 

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, se me permitem um 

comentário ainda sobre esta matéria, dizer que as Moções têm um valor 

político, mas o processo formal de vinculação do Município, ainda há de vir. 

Mas cada um, naturalmente, auto vincula-se como quer. Isso é evidente. --------  

Aliás, posso dizer que, ainda hoje de manhã, assinei documentação, com 

quatro páginas, com respostas a questões que não estão resolvidas e 

explicitadas, em termos de valores, de conteúdos contratuais e uma série de 

outras matérias, para o Ministério da Educação.  -----------------------------------------  

Portanto, quem quer assumir uma posição política sem essa fundamentação, 

está no seu direito, naturalmente. E é nesse sentido que devemos apreciar esta 

Moção, sem prejuízo de, no momento próprio, até ao final de junho, devermos 

ter uma deliberação formal, inserida na Ordem do Dia, sobre a questão da 

assunção ou não, das competências, no ano de dois mil e vinte, conforme 

estipula a Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Mas as Moções são livres e, naturalmente, cada partido pode apresentá-las, ou 

replicar as que já foram apresentadas na Assembleia Municipal. Isso está na 

liberdade de cada Vereador e de cada bancada, aqui, na Câmara Municipal. ---  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, peço desculpa aos 

demais, mas, na sua presença, tenho que reiterar, não justificando, mas 

reiterar, repito, o porquê da apresentação desta Moção. -------------------------------  

O Partido Socialista, como o senhor Presidente, por certo, recordará, no 

mandato anterior, solicitou nesta temática, a constituição de um Grupo de 

Trabalho, composto por todas as forças políticas com assento nos Órgãos 

Municipais. Grupo de Trabalho esse que, reiteradamente, perguntámos por ele, 

e que não foi constituído. ------------------------------------------------------------------------  

Já mais que uma vez, perguntámos e solicitámos elementos sobre este 

processo. Documentação que também não nos foi disponibilizada. Aliás, dizer 

que o que o senhor Presidente, hoje, de manhã, fez, e muito provavelmente, 

não foi o primeiro ofício que assinou para a Administração Central, a solicitar 

esclarecimentos sobre este processo, nenhum documento foi partilhado com as 

restantes bancadas. E isso, acho que também é de salientar nesta hora. ---------  
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Aquilo que o Partido Socialista, e que eu, há pouco, quando fiz a introdução ao 

ponto, sublinhei, no seu todo, de representação democrática do nosso 

concelho, o que nós consideramos, é que, neste momento, uma vez que o 

prazo para a tomada de uma decisão final, aproxima-se a olhos vistos, dia 

trinta de junho, estamos a falar de um horizonte temporal de pouco mais de um 

mês, até à presente data, sem que tenha sido apresentado qualquer 

documento e solicitada qualquer reunião por parte do Executivo Municipal, para 

haver aqui alguma harmonização do ponto de vista político. --------------------------  

São conhecidos dezanove, dos vinte e três documentos. E os senhores não 

procuraram as outras forças políticas, dizendo: “Meus senhores, nós, nesta 

matéria, estamos a pensar que sim. A nossa Proposta é ir no sentido de 

aceitarmos. Nestas, não. O que é que vocês acham? Vamos trabalhar em 

conjunto as diferentes matérias.” Não! Votaram-se ao silêncio. E se nós não 

trouxéssemos este assunto à liça, quer em sede de Assembleia Municipal, quer 

hoje, aqui, em Reunião de Câmara, iríamos continuar todos sem saber. ----------  

Temos Reuniões de Câmara quinzenalmente e, portanto, provavelmente, daqui 

a umas três reuniões de Câmara, éramos confrontados com uma tomada da 

decisão. E nós não queremos isso. E não me canso de designar, que não é 

desta forma que o Partido Socialista tem pautado a sua posição e a sua 

atuação, responsável, de dizer que nós temos que tomar uma posição. 

Acolhemos as sugestões que o Partido Social Democrata apresenta para a 

deliberação que aqui nos é proposta. Portanto, era este enquadramento que 

gostava de deixar ao senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, essa proposta de um 

Grupo de Trabalho, no mandato anterior, quando ainda nem sequer havia 

formulação legal para nos podermos debruçar sobre esta matéria, eu acho que, 

neste momento, não é questão que se deva colocar em cima da mesa. E a 

senhora Vereadora tem razão numa coisa. É que estamos a aproximarmo-nos 

do final do prazo que a lei prevê para nos pronunciarmos e ainda não tivemos 

condições para debater esta questão. Mas sabe porquê senhora Vereadora? 

Porque a “trapalhada” que foi criada pelo Governo com esta legislação, leva a 
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que, a um mês e meio do final do prazo, os municípios ainda não tenham os 

elementos que são exigíveis e indispensáveis, para tomarem uma decisão em 

consciência. E esse é que é o problema. ---------------------------------------------------  

Senhora Vereadora, dizer-lhe, ainda, que esta resposta que hoje demos ao 

Ministério da Educação, é uma resposta que foi dada dentro do prazo que foi 

previsto no Decreto-Lei da Educação e tem um conjunto de elementos, 

absolutamente, indispensáveis, para uma avaliação. Nós nem sequer 

conhecemos quais são os contratos de manutenção de ares condicionados e 

de limpeza, que estão em vigor. Quando é que acabam, que valores é que têm, 

especificamente, para cada escola. Ou seja, um conjunto de elementos, 

absolutamente essenciais, para fazer uma avaliação. -----------------------------------  

Senhora Vereadora, é verdade que ainda não convocámos as outras forças 

políticas, conforme nos comprometemos, e vamos cumprir, para termos uma 

conversa para debater esta questão, porque, neste momento, a conversa 

reduz-se aos enunciados, mais ou menos gerais, que vêm nos Decretos-Lei 

que têm estado a ser publicados. Aliás, o último, foi a semana passada. Não foi 

há três meses atrás. E o penúltimo na semana anterior. Portanto, senhora 

Vereadora, de facto, estamos muito atrasados na análise deste processo. Mas 

é porque os elementos que nos permitem fazer esta análise, tardam em 

chegar. Até parece que alguns querem passar isto, de qualquer maneira, para 

os Municípios, sem que se possa dizer “alto lá, que isto trás aqui enormes 

encargos que não estão contabilizados nas verbas que vão ser transferidas.”. --  

Penso que será esse o objetivo de alguns. Mas espero que não seja dos 

Vereadores do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------  

Portanto, senhora Vereadora, julgo que o compromisso que podíamos assumir 

aqui, é que podemos reunir para a semana, se quiserem, e falamos do que há. 

Agora, garanto-vos, que o que há, em termos de informação, é muito 

insuficiente. Muito insuficiente, mesmo. Mas se quiserem que tenhamos uma 

conversa nessas condições, estamos disponíveis para isso. Mas o que 

estávamos a procurar fazer, era reunir informação que já tenha um grau de 

completude suficiente, para podermos, cada um, fazer a sua apreciação, com 

dados mais concretos e mais rigorosos. E isso não é o que acontece neste 

momento. Em particular, em relação à educação e à saúde, mas em relação a 
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outras, também. Por exemplo, agora passamos a ser responsáveis, diz o 

Decreto-Lei respetivo, pela inspeção das indústrias agroalimentares. Mas em 

que termos? Em que parâmetros? Como é que vamos fazer isso? Alguém tem 

resposta para isto? --------------------------------------------------------------------------------  

E o que nós dizemos sobre isto, é que, independentemente da posição política 

que tenhamos sobre as novas competências, não há elementos nesta 

competência, já para não falar da educação e da saúde, que são as mais 

complexas, para nós termos uma posição responsavelmente fundamentada 

sobre esta questão. E este é que é o problema, senhora Vereadora. ---------------  

Mas se os senhores Vereadores do Partido Socialista querem apresentar uma 

Moção, como, aliás, já fizeram na Assembleia Municipal, para cimentar, aqui, 

uma posição política, que é a vossa, muito bem. Façam-no. Mas aceitem, 

também, que vos diga, que o fazem, por entenderem que, independentemente 

dos conteúdos, a aceitação da competência é para avançar. Muito bem. É uma 

posição. É uma posição legítima. Mas o que nós queríamos, era que, 

independente do ponto de partida, em que cada um esteve em relação a este 

processo, pelo menos a decisão que tomássemos, fosse uma decisão assente 

num mais vasto leque de conteúdos e de informações que, neste momento, 

não existe. Posições politicas sobre o processo, isso podemos tomar todas em 

qualquer momento. E esta também.  ---------------------------------------------------------  

É isto que tenho para dizer sobre este ponto e manifesto a minha 

disponibilidade para, quando entenderem, fazermos a reunião. Agora, com esta 

condicionante: é que será com os elementos que existem, e que são muito 

escaços. Devo dizer. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Eram dezasseis horas e vinte minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezasseis horas e quarenta minutos. -  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, a proposta que o 

Partido Socialista faz, é que a parte deliberativa da Moção, passe a ter a 

seguinte redação: “(…) Assumir as novas competências, no contexto da Lei n.º 
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50/2018 e diplomas legais subsequentes, que vincule um compromisso já com 

efeitos para 2020. (…)” ---------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, era essa a Proposta 

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

Então com esta formulação, vamos pôr esta Moção à votação. ----------------------  

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

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES REFERENCIADAS, A MOÇÃO 

SUBORDINADA AO TEMA “PELA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - REFORÇO DA AUTONOMIA LOCAL”, 

APRESENTADA PELAS SRA.S VEREADORAS E PELOS SRS. 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA, À QUAL FOI ATRIBUIDO O 

NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 267/2019, FICOU COM A 

REDAÇÃO SEGUINTE: --------------------------------------------------------------------------  

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

“Pela Transferência de Competências da Administração Central - Reforço da 

autonomia local -------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o previsto na alínea b) do nº2 do artigo 4º da Lei n.º 50/2018, 

de 16 de Agosto, (Lei quadro da transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais), bem como o espírito e 

teor da Recomendação apresentada pela Comissão de Descentralização, 

Freguesias, Fundos Comunitários e Modernização Administrativa, na 

Assembleia Municipal de Loures de 28 de Fevereiro de 2019; -----------------------  

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

1.º O Programa do XXI Governo Constitucional estabeleceu como prioridade a 

transformação do modelo de funcionamento do Estado, numa perspetiva 

estratégica de desenvolvimento económico, cultural, social e político,  

enquadrada por um pensamento reformista, que tem como cenário de fundo o 

aprofundamento da autonomia local, abrindo assim as portas à desejada 

transferência de competências da administração direta e indireta do Estado 

para patamares de governança mais próximos dos cidadãos, tal transferência, 
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com carácter universal e definitivo, ocorrerá a partir de 2019 e estará concluída 

até 1 de janeiro de 2021;-------------------------------------------------------------------------  

2.º A descentralização de competências, enquanto pensamento reformista, 

materializado através da transferência de competências da Administração 

Central para a Administração Local, vai ao encontro da concretização dos 

princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da 

descentralização democrática da administração pública, plasmados no n.º 1 do 

artigo 6.º da Constituição, reforçando deste modo o contexto e amplitude do 

Estado de direito e o aprofundamento do próprio conceito de democracia; -------  

3.º O reforço da autonomia local prevê não só a transferência de competências 

da administração direta e indireta do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais, mas também a possibilidade de se proceder à 

redistribuição de competências entre a administração autárquica, fortalecendo 

assim o papel das freguesias, cujo dinamismo e capacidade de inovação 

constitui atualmente um património político de elevado valor acrescentado, 

dada a sua capacidade de rasgar novos horizontes, e por essa via promover 

uma maior coesão do território, que deve ser sempre acompanhada dos 

adequados meios humanos, patrimoniais e financeiros; --------------------------------  

4.º Portugal está entre os países mais centralistas da União Europeia, a 

transferência de competências é o início de um caminho que visa a melhoria da 

qualidade prestada pelo serviço público e por isso tem em conta o melhor 

interesse dos cidadãos e das empresas, que procuram na administração 

pública respostas mais rápidas e adequadas; ---------------------------------------------  

5.º Nos termos do previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, 

de 16 de Agosto, “Até 30 de junho de 2019, as autarquias locais e entidades 

intermunicipais que não pretendam a transferência das competências no ano  

de 2020 devem observar o procedimento referido na alínea anterior.”, ou seja, 

comunicar esse facto à Direção Geral das Autarquias Locais, após prévia 

deliberação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------  

6.º O Partido Socialista, no contexto do debate autárquico no plano do 

Município de Loures, concordou conscientemente e de forma responsável em 

não aceitar em 2019 a transferência de competências para as autarquias locais 

e para as entidades intermunicipais, por forma a que tivéssemos todo o ano de 
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2019 para preparar e implementar um plano de trabalho, que enquadrasse  

esta estratégia reformista e a sua adequação à realidade da estrutura e 

funcionamento dos serviços municipais, mas com o objetivo de esta 

transferência de competências ser implementada em 2020, com o devido 

enquadramento orçamental; --------------------------------------------------------------------  

7.º Foi neste sentido que o Partido Socialista entendeu e enquadrou a natureza 

e alcance do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, nº 

332/2018, de 27 de novembro, relativo à constituição de um grupo de trabalho, 

a quem foram atribuídas tarefas específicas elencadas no despacho citado, 

relacionadas com a transferência de competências para as autarquias locais e 

entidades intermunicipais; -----------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, os vereadores do Partido Socialista têm a honra de propor 

que a Câmara Municipal de Loures, reunida a 8 de maio de 2019, delibere: -----  

− Assumir as novas competências, no contexto da Lei n.º 50/2018 e diplomas 

legais subsequentes, que vincule um compromisso já com efeitos para 2020. 

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA MOÇÃO FOI APROVADA COM 

OS VOTOS A FAVOR DAS SENHORAS VEREADORAS E DOS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. -------  

VOTARAM CONTRA, O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, O SENHOR 

VICE-PRESIDENTE E OS SENHORES VEREADORES DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o Partido Social 

Democrata votou favoravelmente, porque acredita que o Município já está em 

condições de receber as novas competências e teve tempo para se preparar. --  

No entanto, deixamos claro, que não concordamos com a maioria dos 

considerandos constantes da Moção. --------------------------------------------------------  
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II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  ---------------------------------------------------------  

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

PONTO TRÊS – ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 2019.04.03 -------------------------------  

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

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

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

OS VEREADORES, SENHORES, JOÃO MANUEL FERREIRA CALADO E 

CARLOS CÉSAR CIPRIANO ARAÚJO, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, 

POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A 

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

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

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

PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 245/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVA A 

PROCESSO DISCIPLINAR Nº 15/PDI/2018 -----------------------------------------------  

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

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

COM OITO VOTOS A FAVOR E TRÊS VOTOS CONTRA ----------------------------  

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

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

 PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 246/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DA ASSINATURA DA CARTA DE COMPROMISSO - REDE DE MUNICÍPIOS 

EMBAIXADORES DA VACINAÇÃO ----------------------------------------------------------  

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

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

A. A vacinação é um direito, um dever, um ato de cidadania, de 

responsabilidade e solidariedade, na defesa da saúde individual e da Saúde 

Pública; --------------------------------------------------------------------------------------------  

B. A promoção da cobertura universal da vacinação é um imperativo num 

mundo de desafios globais é fundamental ter ambição, partilhar uma visão, e 

promover parcerias para conquistar as oportunidades de vacinação; -----------  
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C. A “Rede de Municípios Embaixadores da Vacinação”, tem como propósito 

tornar os Municípios parceiros da Direção-Geral da Saúde, das 

Administrações Regionais de Saúde e dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde, na promoção da vacinação;  ------------------------------------------------------  

D. A promoção da saúde e a prevenção da doença estão na base da 

intervenção da Autarquia e o trabalho de proximidade com a população, 

permite uma abordagem mais eficaz através do desenvolvimento de projetos 

e de ações que têm por objetivo, contribuir para a melhoria da saúde e 

consequente qualidade de vida da população do Concelho de Loures. --------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 35.º, n.º 3, 

conjugado com o previsto nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas r) e u) e 23.º, n.º 2, 

alínea g), todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

delibere ratificar a assinatura da Carta de Compromisso – Rede de Municípios 

Embaixadores da Vacinação, que ocorreu no dia 30 de abril de 2019. -------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 247/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A RATIFICAÇÃO 

DA DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE LOURES, NA 

ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA -------------------------------------------------  

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

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

A. A Associação Turismo de Lisboa - Visitors And Convention Bureau (ATL), é 

uma associação do sector turístico que tem como objetivos, entre outros, o 

desenvolvimento turístico sustentado da sua área de intervenção, a 

promoção da região como destino turístico, a promoção da região como local 

de realização de congressos, feiras e outras organizações afins e como 

destino de viagens de incentivos e a informação e apoio aos turistas; ----------  
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B. O Município de Loures é associado da Associação Turismo de Lisboa - ATL; 

C. O mandato dos cargos sociais da ATL tem a duração de três anos;-------------  

D. Foi fixada para o dia 29 de abril de 2019, a data para o ato eleitoral para o 

triénio 2019-2021, com respetiva convocação da Assembleia Geral para o 

efeito; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

E. Foi proposto para constituição da lista de candidatura aos novos órgãos 

sociais que a Camara Municipal de Loures integrasse a referida candidatura 

como vogal no Conselho Fiscal; -----------------------------------------------------------  

F. Nos termos do n.º 2 do artigo 39.º dos Estatutos do Turismo de Lisboa, as 

listas deverão indicar para cada um dos cargos nos órgãos socais a 

denominação social da pessoa coletiva que se candidata, o nome da pessoa 

singular que a representa e o cargo que exerce na mesma; -----------------------  

G. Nos termos da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.75/2013, de 12 de 

setembro, é competência da Câmara designar o representante do Município; 

H. Foi por mim designado, em 12 de abril de 2019, como representante do 

Município, para efeitos de candidatura ao cargo de vogal do Concelho Fiscal 

da Associação Turismo de Lisboa, António Pombinho Costa Guilherme. ------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

35.º, conjugado com a alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, ratifique a 

designação de António Pombinho Costa Guilherme como representante do 

Município na Associação Turismo de Lisboa (…)” ----------------------------------------  

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ------------------------------------------------------------  
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 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 248/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, PARA AS FREGUESIAS E UNIÕES DAS 

FREGUESIAS, PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO AOS MEMBROS 

DAS MESAS NO ATO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DO PARLAMENTO 

EUROPEU -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No próximo dia 26 de maio terá lugar a realização do ato eleitoral para a 

Eleição para o Parlamento Europeu no qual deve ser pago a cada um dos 

membros das mesas de voto das freguesias do Município de Loures, nos 

termos do disposto nos artigos 9.º e 10.º da Lei n.º 22/99, de 21 de abril, 

com a alteração introduzida pela Lei n.º 18/2014, de 10 de abril, uma 

compensação de 51,77€ (cinquenta e um euros e setenta e sete cêntimos), 

atualizada com base na taxa de inflação;------------------------------------------------  

B. A obrigatoriedade do pagamento da compensação aos membros das mesas 

é competência legal do Ministério da Administração Interna, no âmbito de 

competência da organização do ato eleitoral; ------------------------------------------  
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C. Por motivos de logística, no processamento do pagamento das 

compensações aos membros da mesa de voto, o legislador estipulou que o 

Ministério da Administração Interna efetua as necessárias transferências de 

verbas aos municípios, nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 22/99, de 21 de 

abril, com a alteração introduzida pela Lei n.º 18/2014, de 10 de abril; ---------  

D. Tendo em conta que o princípio da articulação e complementaridade de 

funções e razões de natureza logística, assume relevante interesse público 

que possa ser efetuada a transferência da referida verba às Freguesias e 

Uniões das Freguesias do Município que devido ao fator de proximidade 

local se mostram ser as autarquias mais indicadas para a concretização do 

pagamento das devidas compensações. ------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo da Lei n.º 14/87, de 29 de abril, com a 

redação em vigor, que aprovou a Lei Eleitoral do Parlamento Europeu, bem 

como pelo n.º 1 do art.º 9.º da Lei n.º 22/99, de 21 de abril, com a alteração 

introduzida pela Lei n.º 18/2014, de 10 de abril e dos artigos 4.º e 117.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar a transferência, para as 

Freguesias de Bucelas, Fanhões, Loures, Lousa e para as Uniões das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, Moscavide e Portela, Sacavém e 

Prior Velho, Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, Santo Antão e 

São Julião do Tojal e Santo António dos Cavaleiros e Frielas, para pagamento 

da compensação pelo desempenho das funções de membros de mesa no ato 

eleitoral para a Eleição do Parlamento Europeu que terá lugar no próximo dia 

26 de maio, dos montantes seguintes: -------------------------------------------------------  

FREGUESIAS E UNIÕES DE 

FREGUESIAS 

Nº. de Mesas Nº. de Membros Valor a transferir 

Bucelas 7 35 1.811,95€ 

Fanhões 4 20 1.035,40€ 

Loures 24 120 6.212,40€ 

Lousa 3 15 776,55€ 

Camarate, Unhos e Apelação 33 165 8.542,05€ 

Moscavide e Portela 20 100 5.177,00€ 

Sacavém e Prior Velho 20 100 5.177,00€ 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
52/94 

 
 
                                                                                                                                      37ª Reunião Ordinária - 2019-05-08 

 
 
 

Santa Iria de Azóia, São João da 

Talha e Bobadela 

29 145 7.506,65€ 

Santo Antão e São Julião do Tojal 10 50 2.588,50€ 

Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas 

23 115 5.953,55€ 

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

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

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

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

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

 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 249/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O CONTRATO DE 

UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 

DE LOURES E A FREGUESIA DE LOUSA ------------------------------------------------  

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

 “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 sito 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 Freguesia de Lousa 

e da Unidade de Saúde de Lousa; --------------------------------------------------------  

C. Na 36.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 24 de abril de 2019 foi 

aprovada a proposta de 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. para instalação da Unidade de Saúde de 

Lousa, respeitante à fração “B”; ------------------------------------------------------------  

D. Tendo em vista a instalação da Freguesia de Lousa, torna-se necessário a 

cedência de utilização das frações autónomas designadas pelas letras “E”, 

“D” e “C” sitas, respetivamente, na rua Heróis do Ultramar, n.os 39-C, 39-D e 

39-E, em Lousa, freguesia de Lousa; -----------------------------------------------------  

E. A Freguesia de Lousa aceitou as condições do contrato a celebrar com o 

Município de Loures. --------------------------------------------------------------------------  
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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 7 de agosto, aprovar a 

celebração de Contrato de Utilização de Imóvel Municipal, entre o Município de 

Loures e a Freguesia de Lousa, das frações autónomas designadas pelas 

letras “E”, “D” e “C” do prédio urbano sito na rua Heróis do Ultramar, n.º 39-C, 

39-D e 39-E, em Lousa, freguesia de Lousa, descritas na Conservatória do 

Registo Predial de Loures sob a ficha predial n.º 3214 da freguesia de Lousa e 

inscritas na matriz predial urbana sob o artigo 2136 da mesma freguesia. --------  

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

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

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

------“MINUTA DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEIS MUNICIPAIS ----  

-------------------------------------------CLÁUSULA 1.ª ------------------------------------------  

----------------------------------------------OBJECTO ---------------------------------------------  

Os imóveis, integrados no domínio privado municipal, inscritos no Serviço de 

Finanças de Loures 1 sob o artigo urbano 2136 da freguesia de Lousa, 

descritos sob a ficha predial n.º 3214/Lousa, correspondentes às frações “E”, 

“D” e “C”, sitas, respetivamente, na rua Heróis do Ultramar, n.os 39-C, 39-D e 

39-E, em Lousa, freguesia de Lousa, cuja situação é a que se encontra 

refletida no Documento Complementar integrante do presente Contrato, 

destina-se à instalação de serviços da Freguesia de Lousa. --------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA 2.ª ----------------------------------------------  

--------------------------------------GRATUITIDADE ---------------------------------------------  

Os imóveis são entregues a título gratuito, pelo período de 50 (cinquenta) anos, 

renovando-se, automaticamente, por iguais períodos caso não seja denunciado 

por nenhuma das partes. ------------------------------------------------------------------------   

----------------------------------------CLÁUSULA 3.ª ---------------------------------------------  

------------------------DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ---------------------------------  

As despesas de funcionamento, nomeadamente, com água, eletricidade, gás 

(incluindo as despesas devidas com a autonomização dos contadores), 

condomínio, são da responsabilidade da Freguesia de Lousa, desde a data de 
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início da ocupação dos imóveis, que se verificaram com a detenção das chaves 

de acesso. -------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 4.ª -------------------------------------------  

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES A SERVIÇOS 

--------------------------------PÚBLICOS ESSENCIAIS ---------------------------------------  

A Freguesia de Lousa obriga-se a diligenciar pela colocação ou alteração da 

titularidade dos contadores de eletricidade, água e gás e a fazer prova de tal na 

Divisão de Administração Geral (DAG) e na Divisão de Infraestruturas 

Rodoviárias e Espaços Públicos (DIREP), no prazo de 30 (trinta) dias 

(seguidos) a contar da data de início da ocupação dos imóveis, sob pena de 

ser promovida a retirada dos contadores pelo Município de Loures, sem 

prejuízo de poder verificar-se a caducidade do Contrato ou a revogação da 

deliberação ou decisão (quando aplicável) (caso aquele não tenha sido 

celebrado, por causa imputável à entidade) e sem prejuízo da responsabilidade 

quanto ao pagamento das despesas realizadas a partir da data em que se 

verificou a detenção da chave de acesso aos imóveis. ---------------------------------  

----------------------------------------CLÁUSULA 5.ª ---------------------------------------------  

------------------------------------OBRAS NO IMÓVEL -----------------------------------------  

A Freguesia de Lousa fica autorizada a proceder à execução das obras que 

considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que se destinam os 

imóveis municipais, desde que previamente autorizadas pelo Município de 

Loures. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------CLÁUSULA 6.ª ----------------------------------------------  

--------------------MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS---------------------  

A Freguesia de Lousa assegurará a manutenção dos imóveis, sendo 

responsável por conservá-los no estado em que lhes foram entregues, 

excetuando-se as deteriorações resultantes da sua utilização normal. -------------  

----------------------------------------CLÁUSULA 7.ª ---------------------------------------------  

---------------------------SINISTROS E RESPONSABILIDADE ----------------------------  

1. A Freguesia de Lousa é responsável pela prestação de informação ao 

Município de Loures no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a ocorrência de 

qualquer facto que cause prejuízo aos bens/imóveis municipais, a qual deve 

ser pormenorizada e acompanhada de fotos, orçamento ou fatura referente à 
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reparação dos prejuízos e de auto policial, caso a causa do dano seja 

provocada por terceiro. ---------------------------------------------------------------------------  

2. A responsabilidade pela ocorrência de quaisquer acidentes decorrentes dos 

imóveis é da Freguesia de Lousa. -------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 8.ª -------------------------------------------  

----------------------------------INICIATIVAS NO IMÓVEL ------------------------------------  

No caso do Município de Loures pretender realizar iniciativas nos imóveis 

deverá informar a Freguesia de Lousa com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------CLAÚSULA 9.ª --------------------------------------------  

-----------------------------------------------RUÍDO -------------------------------------------------  

A Freguesia de Lousa obriga-se a respeitar o que se encontra estabelecido no 

Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente no que concerne ao período de 

funcionamento das respetivas atividades. --------------------------------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA 10.ª ------------------------------------------  

-------------------------------------------DENÚNCIA -----------------------------------------------  

Poderá ser denunciado o presente Contrato, desde que: ------------------------------  

1. O Município de Loures avise, por escrito, a Freguesia de Lousa, com, pelo 

menos, 6 (seis) meses de antecedência. ------------------------------------------------  

2. A Freguesia de Lousa avise, por escrito, o Município de Loures, com uma 

antecedência não inferior a 120 (cento e vinte dias) dias. --------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA 11.ª ------------------------------------------  

--------------------------------------------EXTINÇÃO ----------------------------------------------  

O Contrato findará: --------------------------------------------------------------------------------  

1. Se o funcionamento das atividades ali exercidas provocar, de modo 

evidente, incomodidade para os restantes residentes contíguos aos imóveis. 

2. Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no Contrato ou se houver 

paralisação de atividade e sem motivo justificado, por período superior a 12 

(doze) meses. -----------------------------------------------------------------------------------  

3. Se a Freguesia de Lousa proporcionar o uso privativo do local a terceiros, 

total ou parcialmente, sem prévia autorização do Município de Loures. --------  

4. Se se verificar a denúncia prevista na cláusula anterior. ----------------------------  
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----------------------------------------CLÁUSULA 12.ª -------------------------------------------  

---------------------------------DEVOLUÇÃO DOS BENS -------------------------------------  

Findo o Contrato: -----------------------------------------------------------------------------------  

1. Os imóveis e bens municipais serão restituídos em bom estado de 

conservação ao Município de Loures, sem qualquer direito de indemnização 

pela Freguesia de Lousa, pelas obras por esta realizadas. ------------------------  

2. A Freguesia de Lousa deverá entregar os bens/imóveis municipais, no prazo 

de trinta 30 (trinta) dias, findos os quais o Município de Loures retoma a 

posse dos mesmos.----------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 13.ª -----------------------------------------  

------------------------------------------BENFEITORIAS -----------------------------------------  

A Freguesia de Lousa poderá levantar as benfeitorias úteis, mas apenas no 

caso de não provocar detrimento dos imóveis, não tendo direito a haver o valor 

delas em caso contrário. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 14.ª -----------------------------------------  

-------------------------RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DIVERSAS -----------------------  

Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, aplicação e execução do 

presente Contrato, bem como a integração de lacunas, serão resolvidas por 

acordo entre a Freguesia de Lousa e o Município de Loures, com respeito 

pelos princípios gerais de direito e pelas regras legais ao caso aplicáveis. -------  

-------------------------------------------CLÁUSULA 15.ª ----------------------------------------  

-----------------------------------------COMUNICAÇÕES ----------------------------------------  

As notificações e comunicações entre as partes no âmbito da execução do 

Contrato devem ser efetuadas por via eletrónica para os seguintes endereços: -  

- dcp@cm-loures.pt; -------------------------------------------------------------------------------  

- geral@jf-lousa.pt. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

intervenções:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, houve uma 

alteração da versão inicial, que julgo que já foi distribuída, para colocar este 

contrato, de acordo com idêntica duração ao que se fez com a ARS -  

Administração Regional de Saúde. -----------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, temos uma dúvida 

que gostávamos de ver esclarecida. A Proposta não permite ter efeitos 

retroativos à entrada dos serviços, efetivamente, no imóvel. Portanto, a 

pergunta que coloco, é se a data da entrada em vigor desta Proposta, se for 

aprovada, é a do Edital de amanhã, ou será a data de entrada real dos serviços 

da Junta de Freguesia, nas instalações? ----------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, de facto, tem alguma 

razão na questão que coloca, porque a ideia, é ser a partir do momento da 

ocupação do imóvel, pelo menos nos efeitos que responsabilizam a Junta de 

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

Enquanto que no caso da ARS, eles ainda não entraram. Neste caso, já 

entraram. Portanto, a data previsível para o início dos efeitos, terá que ser a 

data em que a Junta de Freguesia entrou. --------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, pergunto se podemos pôr à aprovação neste 

pressuposto e acertaríamos depois a data? ------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, para nós, Partido 

Social Democrata, achamos que era mais sensato e mais seguro, tanto para a 

Freguesia como para o Município, termos a data definida.-----------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito bem. Então fica registado em ata, 

que a data do início dos efeitos, será a data em que entrou a Junta de 

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

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

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

POR UNANIMIDADE, COM A CONDIÇÃO COMPLEMENTAR DE QUE O 
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CONTRATO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS, À DATA EM QUE A JUNTA 

DE FREGUESIA INICIOU A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL --------------------------------  

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

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

 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 250/2019 - SUBSCRITA 

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

DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO NA 23ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES REALIZADA EM 

07.12.2011; - A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL 

MUNICIPAL ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES E A ASSOCIAÇÃO DE 

REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO ZAMBUJAL -----------------------  

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

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

A. A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal é uma 

Associação sem fins lucrativos, de apoio permanente à terceira idade e aos 

reformados e iniciou a sua atividade em 1988; ----------------------------------------  

B. Por Protocolo de Colaboração celebrado em 27 de janeiro de 2012 e 

aprovado na 23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 

realizada em 07 de dezembro de 2011, foi cedido à Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal o rés do chão do prédio 

urbano situado na Rua Maria Eugénia Reis, n.º 9, em Zambujal, descrito na 

2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures sob a ficha 878 da freguesia 

de São Julião do Tojal e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 431 da 

mesma freguesia (atual artigo 713 da União das Freguesias de Santo Antão 

e São Julião do Tojal), para ser utilizado como Centro de Convívio da 

Terceira Idade; ----------------------------------------------------------------------------------  

C. As instalações municipais onde funcionava o Jardim de Infância do Zambujal 

se encontram desativadas, nomeadamente as salas do jardim e os anexos 

onde funcionava o refeitório, localizadas na cave do prédio, veio a 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal, solicitar a 

cedência das mesmas, a fim de poderem realizar novos eventos e atividades 

de maior dimensão; ----------------------------------------------------------------------------  
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D. O Protocolo de Colaboração celebrado em 27 de janeiro de 2012 com a 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal, encontra-se 

em vigor, pelo que, tornando-se oportuno a celebração de novo contrato que 

contemple a utilização de todo o imóvel municipal acima mencionado, o 

mesmo carece de ser objeto de revogação; --------------------------------------------  

E. Foi emitido parecer favorável pelo Departamento de Coesão Social e 

Habitação; ----------------------------------------------------------------------------------------  

F. A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal, aceitou a 

revogação do Protocolo de Colaboração celebrado em 27 de janeiro de 

2012, bem como 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: --  

1. A revogação do Protocolo de Colaboração celebrado em 27 de janeiro de 

2012, aprovado na 23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 

realizada em 07 de dezembro de 2011, entre o Município de Loures e a 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal; ----------------  

2. A celebração de Contrato de Utilização de Imóvel Municipal, entre o 

Município de Loures e a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 

do Zambujal, do prédio urbano situado na Rua Professora Maria Eugénia 

Reis, n.º 9, em Zambujal, União das Freguesias de Santo Antão e São Julião 

do Tojal, integrado no domínio privado municipal, composto por cave, rés do 

chão, logradouro e anexo, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial 

de Loures sob a ficha n.º 878 da freguesia de São Julião do Tojal e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 713, da União das Freguesias de Santo 

Antão e São Julião do Tojal. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

-------“MINUTA DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL -----  

----------------------------------------CLÁUSULA 1.ª ---------------------------------------------  
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-------------------------------------------OBJECTO ------------------------------------------------  

O presente contrato tem por objeto a cedência de utilização do prédio urbano 

situado na Rua Professora Maria Eugénia Reis, n.º 9, em Zambujal, União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, integrado no domínio privado 

municipal, composto por cave, rés do chão, logradouro e anexo, descrito na 2.ª 

Conservatória do Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 878 da freguesia de 

São Julião do Tojal e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 713, da 

União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, cuja situação é a 

que se encontra refletida no Documento Complementar que faz parte 

integrante deste Contrato, e destina-se à instalação de equipamento social com 

tipologia de Centro de Convívio e prossecução de respostas sociais de apoio à 

população idosa da freguesia. ------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 2.ª -----------------------------------------  

-------------------------------------------GRATUITIDADE ----------------------------------------  

O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período de cinco anos, renovando-se 

automaticamente, por períodos de um ano, caso não seja denunciado por 

nenhuma das partes. ------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 3.ª -----------------------------------------  

--------------------------------------------BENS MÓVEIS -----------------------------------------  

São igualmente entregues os bens móveis existentes e identificados no 

Documento Complementar ao presente Contrato. ----------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 4.ª -----------------------------------------  

-------------------INFORMAÇÃO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA ------------------  

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal deve 

apresentar um relatório anual da atividade desenvolvida assim como da 

situação do bem objeto do presente contrato sob pena de se verificar a sua 

caducidade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------CLÁUSULA 5.ª ---------------------------------------------  

--------ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA -------------------  

O Município de Loures tem o direito de, quando e pelos meios que entender 

convenientes, acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades direta ou 

indiretamente relacionadas com o âmbito do Contrato e solicitar informação 

adequada ao cumprimento das condições que resultam da sua celebração. -----  
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------------------------------------------CLÁUSULA 6.ª -------------------------------------------  

--------------------------DESPESAS DE FUNCIONAMENTO -------------------------------  

As despesas de funcionamento, nomeadamente, com a água, eletricidade 

(incluindo as despesas devidas com a autonomização dos contadores, quando 

aplicável), gás e seguro do recheio, são da responsabilidade da Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal. ----------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 7.ª -----------------------------------------  

----------------------------------------OBRAS NO IMÓVEL -------------------------------------  

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal pode 

proceder à execução de obras que considere úteis e necessárias à 

prossecução dos fins a que se destina o imóvel municipal, desde que 

previamente autorizadas pelo Município de Loures. -------------------------------------  

----------------------------------------CLÁUSULA 8ª ----------------------------------------------  

-------------------------------CONSERVAÇÃO DOS BENS -----------------------------------  

1. A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal fica 

obrigada a realizar as obras destinadas a manter o imóvel municipal nas 

condições existentes à data da sua entrega, designadamente, obras de 

restauro, reparação ou limpeza. ------------------------------------------------------------  

2. Fica ainda obrigada a assegurar a reparação e manutenção dos bens 

móveis municipais, sendo responsável por conservá-los no estado em que 

lhe foram entregues.  --------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------CLÁUSULA 9.ª -------------------------------------------  

-----------------------SINISTROS E RESPONSABILIDADE --------------------------------  

1. A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal é 

responsável pela prestação de informação ao Município de Loures, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias após ocorrência de qualquer facto que cause 

prejuízo ao(s) bem(ns) municipal/municipais, a qual deve ser pormenorizada 

e acompanhada de fotografias, orçamento ou fatura referente à reparação 

dos prejuízos e de auto policial, caso a causa do dano seja provocada por 

terceiro.--------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A responsabilidade pela ocorrência de quaisquer acidentes ou sinistros no 

imóvel cedido é da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do 

Zambujal. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------CLÁUSULA 10.ª ---------------------------------------  

------------------------------------INICIATIVAS NO IMÓVEL ----------------------------------  

No caso de o Município de Loures pretender realizar iniciativas no imóvel 

deverá informar a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do 

Zambujal com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. -------------------------  

-------------------------------------------CLAÚSULA 11.ª ----------------------------------------  

------------------------------------------------RUÍDO ------------------------------------------------  

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal obriga-se a 

respeitar o que se encontra estabelecido no Regulamento Geral do Ruído, 

nomeadamente no que concerne ao período de funcionamento das respetivas 

atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA 12.ª ------------------------------------------  

---------------------------------------------DENÚNCIA ---------------------------------------------  

O presente contrato poderá ser denunciado por qualquer das partes, desde 

que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) O Município de Loures avise, por escrito, a Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos do Zambujal, com, pelo menos, 6 (seis) meses de 

antecedência; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal avise, por 

escrito, o Município de Loures, com uma antecedência não inferior a 120 

(cento e vinte) dias.  ---------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------CLÁUSULA 13.ª ----------------------------------------  

----------------------------------------------EXTINÇÃO --------------------------------------------  

O presente contrato extingue-se: --------------------------------------------------------------  

a) Se o funcionamento das atividades ali exercidas provocar, de modo 

evidente, incomodidade para os restantes residentes contíguos ao imóvel;  --  

b) Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no Contrato; --------------------------  

c) Se houver paralisação da atividade sem motivo justificado por período 

superior a 2 (dois) meses; -------------------------------------------------------------------  

d) Se a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal 

proporcionar o uso privativo do local, total ou parcialmente, sem prévia 

autorização do Município de Loures; ------------------------------------------------------  
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e) Se a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal deixar 

de ter existência jurídica própria e autónoma; ------------------------------------------  

f) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula anterior. ----------------------------  

-----------------------------------------CLÁUSULA 14.ª ------------------------------------------  

-----------------------------------DEVOLUÇÃO DO BENS -------------------------------------  

Findo o Contrato: -----------------------------------------------------------------------------------  

a) O imóvel municipal e o bem móvel serão restituídos em bom estado de 

conservação ao Município de Loures, sem qualquer direito de indemnização 

à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal pelas 

obras por este realizadas; --------------------------------------------------------------------  

b) A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal deverá 

entregar os bens municipais, no prazo de trinta 30 (trinta) dias, findos os 

quais o Município de Loures retoma a posse dos mesmos.  -----------------------  

----------------------------------------CLÁUSULA 15.ª -------------------------------------------  

----------------------------------------BENFEITORIAS -------------------------------------------  

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal poderá 

levantar as benfeitorias úteis, mas apenas no caso de não provocar detrimento 

do imóvel, não tendo direito a haver o valor delas em caso contrário. --------------  

---------------------------------------CLÁUSULA 16.ª --------------------------------------------  

-------------------------------------COMUNICAÇÕES --------------------------------------------  

1. As notificações e comunicações entre as partes no âmbito da execução do 

contrato devem ser efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 

eletrónicos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Município de Loures: dcp@cm-loures.pt; ----------------------------------------------  

- Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Zambujal: 

arpi.zambujal@gmail.com. ---------------------------------------------------------------  

2. Qualquer alteração dos contactos contidos no contrato deve ser comunicada 

ao outro contraente. ---------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------CLÁUSULA 17.ª ---------------------------------------  

-----------------------------RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DIVERSAS -------------------  

Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, aplicação e execução do 

presente contrato, bem como a integração de lacunas, serão resolvidas por 
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acordo entre o Município de Loures e a Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos do Zambujal. (…)” ---------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se de revogar 

um Protocolo anterior e elaborar outro, em que se acrescenta a cedência de 

mais um imóvel, de resto, já em utilização. -------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 251/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR OS PREÇO DE 

VENDA AO PÚBLICO DE KIT DE PROVA E SENHA DE DEGUSTAÇÃO NO 

EVENTO ARINTO & SABERES SALOIOS, NA LOJA DO MUSEU DO VINHO E 

DA VINHA EM BUCELAS -----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Arinto & Sabores Saloios é um evento dedicado aos vinhos de Bucelas, à 

gastronomia e aos produtos da Região Saloia, e que na sua 3.ª edição se 

realiza de 31 de maio a 2 de junho de 2019 em Bucelas, no Museu do Vinho 

e da Vinha de Bucelas e espaço envolvente; -------------------------------------------  

B. O objetivo principal do evento é divulgar os vinhos, a região de Bucelas e os 

produtos da região saloia, visando impulsionar o desenvolvimento 

económico do território, promover o enoturismo e valorizar as tradições 

associadas ao vinho e à identidade da região saloia; --------------------------------  

C. Esta iniciativa, que reforça Bucelas como Capital do Arinto, integra um 

espaço de exposição - elemento central do evento - complementado por um 

conjunto de atividades paralelas: provas comentadas, vinho a copo, 

degustação de produtos regionais, sushi & arinto, harmonização de sabores, 
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tasquinhas com peticos, conversas sobre vinho, workshops, música, 

animação de rua e ateliês infantis; --------------------------------------------------------  

D. A Mostra Arinto & Sabores Saloios com valências económicas, culturais e 

turísticas, com entrada livre ao público, proporcionará aos visitantes uma 

experiência única no universo vinícola e gastronómico de Bucelas e da 

Região Saloia; -----------------------------------------------------------------------------------  

E. A entrada é livre em todas as atividades do evento; ----------------------------------  

F. Para a degustação de vinhos (opcional), o visitante poderá adquirir um Kit de 

Prova (copo+porta-copo) que lhe garantirá 10 provas grátis nos produtores 

vitivinícolas presentes na Mostra; ----------------------------------------------------------  

G. O copo de provas é valido para os três dias do evento; -----------------------------  

H. Para as harmonizações, o visitante pode adquirir senhas de degustação: 

prato com 5 peças de sushi.  ----------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e com o previsto no n.º 1 do 

artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, aprovar os preços definidos 

para a venda ao público de Kit de Prova e Senha de Degustação no evento 

Arinto & Sabores Saloios, conforme descrito no quadro: -------------------------------  

Produto P.V.P. Observações 

Kit de Prova (copo de 47cl + porta-

copo) 

2,50 € (dois euros e 

cinquenta cêntimos) 

Oferta de cartão com 10 

provas de vinho grátis 

Degustação de Sushi (prato c/ 5 

peças)  

4 € (quatro euros)  

Kit de Prova + 1 degustação de sushi   5 € (cinco euros)  Preço especial para 

promover a harmonização 

sushi & arinto 

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

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

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

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

intervenções:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, estamos na 

terceira edição deste evento, o qual consideramos ser importante para a 

Freguesia. Não obstante isso, e já anteriormente tínhamos tido esta discussão 

com o então senhor Vereador António Pombinho, achamos que valeria a pena, 

juntamente com o “arinto” de Bucelas, promover o “sushi” em Bucelas. -----------  

O objetivo principal deste evento é divulgar os vinhos da região de Bucelas e 

os produtos da região saloia. E quando nos referimos a estes sabores saloios, 

obviamente, não nos estamos a referir, apenas, ao arroz de costela com grelos, 

que fez parte da mesa saloia. Na nossa opinião, entendemos que haverá 

outros contributos, que podem muito bem engrandecer este evento. ---------------  

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, esta é uma degustação 

que já se fez em edições anteriores, e é, também, um nicho muito importante 

na divulgação do “arinto”, porque há esta consciência, aliás, comprovada, pelo 

embaixador do Japão, aqui, há algum tempo atrás, da grande compatibilidade 

entre o “arinto” de Bucelas e o “sushi”, e que não exclui a dinâmica que este 

evento traz para toda a vila de Bucelas, que depois tem ligação com a oferta de 

restauração. Agora, não era possível, no espaço em que decorre a iniciativa, 

ter todos esses sabores. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 252/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR O RELATÓRIO 

FINAL, A ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 177/2019 

DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) --------------------------------------  

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

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

A. Foi lançado procedimento (nº 19/C/0008-AQ), com vista à contratação de 

serviços de limpeza nas instalações dos SIMAR, para um prazo de 36 (trinta 
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e seis) meses, pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); ---------------------------------------  

B. Foi elaborado Relatório Preliminar, pelo Júri do Procedimento, a 3 de abril de 

2019 e o mesmo sujeito a Audiência Prévia e, não tendo havido qualquer 

prenuncia por parte dos concorrentes foi elaborado o Relatório Final a 12 de 

abril de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------  

C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 37.ª Reunião Ordinária, 

de 29 de abril de 2019, deliberou remeter aos municípios de Loures e 

Odivelas, a proposta n.º 177/2019 relativa a aprovação do Relatório Final, a 

Adjudicação à empresa Interlimpe – Facility Services, SA a prestação de 

serviços pelo valor de 802.631,52€ (oitocentos e dois mil seiscentos e trinta 

e um euros e cinquenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor e a Minuta do Contrato. ---------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de 

Administração dos SIMAR número 177/2019, delibere: ---------------------------------  

1. Ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na sua atual redação, aprovar o Relatório Final e a adjudicação à 

empresa Interlimpe – Facility Services, S.A. pelo valor de 802.631,52€ 

(oitocentos e dois mil seiscentos e trinta e um euros e cinquenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor a aquisição de serviços de 

limpeza; -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 

atual redação, aprovar a Minuta do Contrato. ------------------------------------------  

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

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

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

----------“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 19__/__/__ --------------  

--------------------------PROCEDIMENTO Nº. 19/C/00008 - AQ --------------------------  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DOS SIMAR 

Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMEIRO: Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas, adiante designado como primeiro outorgante 
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ou entidade adjudicante, com sede na Rua Ilha da Madeira, nº 2, em Loures 

(NIPC) n.º 680009671, representado neste ato por Bernardino José Torrão 

Soares, Presidente do Conselho de Administração, no uso de competência 

delegada conferida por deliberação do Conselho de Administração de 

27.11.2017; ------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO: Interlimpe – Facility Service, SA, adiante designada como segundo 

outorgante ou adjudicatário, pessoa coletiva (NIPC) nº. 502611057, matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial, com sede em Avª Coronel Eduardo 

Galhardo, nº. 14 C, galerias A e C, 1170-105 Lisboa, representada neste ato 

por _____________, portador do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade com 

o nº.________________ na qualidade de representante legal da 

______________, o qual tem poderes para outorgar o presente contrato, 

conforme consta da Certidão permanente com o Código de Acesso 

__________, subscrita em _____________ e válida até ______________, 

consultada na presente data, documento que se anexa a este Contrato. ----------  

É acordado e pelo presente reduzido a escrito, o Contrato de Prestação de 

Serviços de Limpeza nas instalações dos SIMAR, adjudicado ao segundo 

outorgante, mediante procedimento nº 19/C/0008 – Acordo Quadro, pelo 

Conselho de Administração destes Serviços em __.__2019, aprovado pela 

Câmara Municipal de Loures em __.__2019, aprovado pela Câmara Municipal 

de Loures em __.__2019 e pela Câmara Municipal de Odivelas em __.__2019. 

As mesmas deliberações aprovaram a minuta deste contrato, que se rege 

pelas cláusulas seguintes:  ----------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 1ª. ---------------------------------------------  

-------------------------------------(Objeto do Contrato) -----------------------------------------  

O adjudicatário obriga-se a: ---------------------------------------------------------------------  

Efetuar a Prestação de Serviço nos termos exigidos pelo Caderno de Encargos 

e Cláusulas Técnicas, bem como de acordo com a sua Proposta datada de 

29.03.2019 -------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 2ª. ---------------------------------------------  

----------------------------------------(Preço Contratual) -----------------------------------------  

Pela execução deste contrato e pelo cumprimento das demais obrigações 

decorrentes do mesmo, a entidade adjudicante pagará ao adjudicatário o valor 
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de 802.631,52 € (oitocentos e dois mil, seiscentos e trinta e um euros e 

cinquenta e dois cêntimos), ao qual acresce o valor de 184.605,25 € (cento e 

oitenta e quatro mil, seiscentos e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), relativo 

ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA). ---------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 3ª. ---------------------------------------------  

----------------------------------(Condições de pagamento) -----------------------------------  

1. Os pagamentos decorrentes do presente contrato serão efetuados mediante 

transferência bancária, até sessenta dias após entrada de cada fatura, que 

deverá ser rececionada na R. Ilha da Madeira, nº. 2 – 2674-504 Loures, no 

prazo máximo de 5 dias úteis da data da sua emissão. ---------------------------------  

2. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante quanto aos 

valores indicados na fatura, deve esta comunicar ao adjudicatário, por escrito, 

os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos 

necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. ----------------------  

--------------------------------------------Cláusula 4ª. ---------------------------------------------  

-------------------------------(Prazos de execução do contrato) -----------------------------  

O contrato que vier a ser celebrado terá um período de vigência de 36 (trinta e 

seis) meses e início de produção de efeitos a partir do dia 03 de junho de 2019, 

sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------  

A denúncia do contrato deve ser efetuada mediante notificação à outra parte, 

por carta registada com aviso de receção, com uma antecedência mínima de 

90 (noventa) dias. ----------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 5ª. ---------------------------------------------  

-------------------------------(Penalidades/sanções contratuais) ----------------------------  

O incumprimento dos prazos fixados no presente contrato, conferem ao 

primeiro outorgante o direito a ser indemnizado através da aplicação de 

sanções pecuniárias, nos termos das cláusulas 19ª e 20ª do caderno de 

encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 6ª. ---------------------------------------------  

-----------------------------------(Caução e outras garantias) ---------------------------------  

Para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações assumidas neste 

contrato, o segundo outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, caução 
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no valor total de _______€ (extenso), correspondente a 5% do preço total da 

adjudicação, com exclusão do IVA, através de ______________. -------------------  

--------------------------------------------Cláusula 7ª. ---------------------------------------------  

--------------------------------------(Gestor do Contrato) ----------------------------------------  

O Primeiro Outorgante nomeia como Gestor do Contrato, Maria Isabel 

Fernandes, Chefe da Divisão Administrativa e Documental dos SIMAR, que irá 

acompanhar permanentemente a execução deste. --------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 8ª. ---------------------------------------------  

-------------------------------------(Resolução do Contrato) ------------------------------------  

1. O incumprido, por qualquer das partes, dos deveres resultantes do presente 

contrato confere, nos termos do disposto no CCP, à outra parte, o direito de 

resolver o contrato, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais. --  

2. O direito de resolução será exercido se, após notificação do não 

cumprimento das suas obrigações e decorrido o prazo que lhe for fixado na 

notificação, o adjudicatário não tiver sanado o incumprimento. -----------------------  

3. Em caso de resolução esta produzirá efeitos na data indicada na notificação 

enviada ao adjudicatário. ------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 9ª. ---------------------------------------------  

-------------------------------(Cessão da posição contratual) ---------------------------------  

O incumprimento contratual definido confere à entidade adjudicante o direito à 

resolução do contrato, nos termos do Acordo Quadro e da lei. -----------------------  

--------------------------------------------Cláusula 10ª. --------------------------------------------  

----------------------------------------(Outros Encargos) -----------------------------------------  

Todas as despesas decorrentes da celebração do presente contrato e bem 

assim os encargos de natureza fiscal são da responsabilidade do adjudicatário.  

--------------------------------------------Cláusula 11ª. --------------------------------------------  

-----------------------------------(Documentos Integrantes) ------------------------------------  

1. Fazem parte integrante deste contrato e a eles se recorrerá quando 

necessário: -------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões ao caderno de encargos 

identificados pelos concorrentes, expressamente aceites pelo órgão 

competente para a decisão de contratar; ----------------------------------------------------  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; -------  
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c) O caderno de encargos; ----------------------------------------------------------------------  

d) A proposta adjudicada; -----------------------------------------------------------------------  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo 

adjudicatário. ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Além dos documentos indicados no número anterior, faz parte integrante do 

contrato o caderno de encargos do Acordo Quadro. -------------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 12ª. --------------------------------------------  

----------------------------(Interpretação de dúvidas ou divergências) --------------------  

1. As normas constantes do Código dos Contratos Públicos relativas à fase de 

formação e de execução do contrato prevalecem sobre quaisquer disposições 

das peças do procedimento com elas desconformes. -----------------------------------  

2. Em caso de dúvidas ou no caso de ocorrerem divergências entre os vários 

documentos que se consideram integrados no presente Contrato, se não 

puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretação, prevalecem os 

documentos pela ordem indicada na cláusula anterior. ---------------------------------  

--------------------------------------------Cláusula 13ª. --------------------------------------------  

----------------------------------------(Foto competente) -----------------------------------------  

Para dirimir as questões emergentes do presente contrato será competente o 

Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. ----------------------------------------------  

------------------------------------------Cláusula 14ª. ----------------------------------------------  

-------------------------------------(Disposições finais) ------------------------------------------  

1. O presente contrato foi precedido de procedimento nº. 19/C/00008 – Acordo 

Quadro, autorizado por Deliberação do Conselho de Administração dos SIMAR 

em 21.02.2019, (no uso de competências delegadas por deliberação de 

27.11.2017), aprovado pelas Câmaras Municipais de Loures e Odivelas em 

27.02.2019 e 06.03.2019, respetivamente. As mesmas deliberações que 

aprovaram as peças de procedimento, nomearam os elementos do Júri e o 

Gestor do Contrato. -------------------------------------------------------------------------------  

2. A decisão de adjudicação e a aprovação da minuta relativa ao presente 

contrato constam da deliberação do Conselho de Administração dos SIMAR em 

__.__, aprovadas pela Câmara Municipal de Loures em __.__2019 e pela 

Câmara Municipal de Odivelas em __.__.__, no uso de competências 

delegadas na deliberação supra referida. ---------------------------------------------------  



 

 
 
 

                                                                                                                                            
72/94 

 
 
                                                                                                                                      37ª Reunião Ordinária - 2019-05-08 

 
 
 

3. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do presente contrato, é de 

802.631,52 € (oitocentos e dois mil, seiscentos e trinta e um euros e cinquenta 

e dois cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Considerando que a despesa inerente ao contrato será satisfeita pela 

dotação da classificação económica inscrita na cabimentação orçamental nº. 

______, referente à nota de encomenda nº. 19/00214 _________________. ----  

5. O encargo deste contrato para o ano económico de 2019 é de € 191.962,71 

(cento e noventa e um mil, novecentos e sessenta e dois euros e setenta e um 

cêntimos), para o ano económico de 2020 é de € 329.078,92 (trezentos e vinte 

e nove mil, setenta e oito euros e noventa e dois cêntimos), para o ano 

económico de 2021 é de € 329.078,92 (trezentos e vinte e nove mil, setenta e 

oito euros e noventa e dois cêntimos) e para o ano económico de 2022 é de € 

137.116,22 (cento e trinta e sete mil, cento e dezasseis euros e vinte e dois 

cêntimos), valores com IVA incluído. ---------------------------------------------------------  

6. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. --------------------------------------------------------------------------------  

7. Depois de o segundo outorgante ter feito prova de que tem a sua situação 

regularizada, relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português e por 

contribuições para a segurança social, este contrato é elaborado em duplicado, 

sendo um exemplar para cada um dos outorgantes, os quais declararam 

celebrá-lo livremente, pelo que vai ser assinado pelos representantes de 

ambas as partes. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ------------------------------------------------------------  
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 PONTO DOZE - 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 ------------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI RETIRADA DA ORDEM DO DIA.  ---  

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 253/2019 - SUBSCRITA 

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

PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA, AO 

GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO CORAÇÕES DE VALE FIGUEIRA -----  

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

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

A. O Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira, com o NIF 501 

616 977, utilizou o Pavilhão José Gouveia, no dia 30 de março de 2019, das 

10h00 às 13h00, para a realização de treino de ginástica; -------------------------  

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 três horas, do que resulta um valor a 

pagamento de 34,02€ (trinta e quatro euros e dois 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 nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

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

respetiva utilização, ao Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale 

Figueira, no valor de 34,02€ (trinta e quatro euros e dois cêntimos), IVA 

incluído à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------  
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(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 254/2019 - 

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, nos dias 3 e 10 de novembro de 2018, das 10h00 às 12h00, para a 

realização de um treino extra 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 nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

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

respetiva utilização, 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  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 255/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO ORIENTE, 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 do Oriente, nos 

dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2019, para a realização do 2º Torneio de 

Níveis; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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 10,53€ (dez euros e cinquenta e três cêntimos) para 

a iniciativa e de 5,44€ (cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) para a 

montagem/desmontagem de material, IVA não incluído;  ---------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de quarenta horas (dezassete horas para 

montagem/desmontagem de material e de vinte e três horas para a 

iniciativa), perfazendo um valor total de 411,64€ (quatrocentos e onze euros 

e sessenta e quatro 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 nº 1 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 total de 411,64€ 

(quatrocentos e onze euros e sessenta e quatro cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 256/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO ORIENTE, À 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL -------------------------------------  

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

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

A. A Federação Portuguesa de Basquetebol, com o NIF 501 240 802, solicitou 

a cedência do Pavilhão do Oriente, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2019, 

para treinos de Basquetebol; ----------------------------------------------------------------  

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), ao fim de semana e de 27,16€ (vinte e sete euros e dezasseis 

cêntimos), em dia de semana, IVA não incluído;  -------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração total de sete horas, perfazendo um valor total de 

253,71€ (duzentos e cinquenta e três euros e setenta e um cêntimo), 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 nº 1 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 Federação 

Portuguesa de Basquetebol, no valor total de 253,71€ (duzentos e cinquenta e 

três euros e setenta e um cêntimo), com IVA incluído à taxa legal em vigor. -----  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 257/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO ORIENTE, À UNIÃO 

DE FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA----------------------------------------  

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

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

A. A União de Freguesias de Moscavide e Portela, com o NIF 510 838 162, 

solicitou a cedência do Pavilhão do Oriente, nos dias 14 e 15 de dezembro 

de 2018, para a realização de festa de natal; ------------------------------------------  

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) para a iniciativa e de 13,14€ (treze euros e catorze cêntimos) para 

a montagem de material, IVA não incluído;  --------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração catorze horas para montagem/desmontagem de 

material, nos dias 14 e 15 de dezembro e de seis horas de iniciativa, no dia 

14 de dezembro de 2018, perfazendo um valor total de 474,39€ 

(quatrocentos e setenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor; --------------------------------------------------------------  

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

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, a isenção do pagamento pela respetiva utilização, à União e Freguesias 

de Moscavide e Portela, no valor total de 474,39€ (quatrocentos e setenta e 

quatro euros e trinta e nove cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. -  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 258/2019 - 

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

DO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ANTÓNIO FELICIANO 

BASTOS, À DGESTE - DIREÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES/COORDENAÇÃO LOCAL DO DESPORTO ESCOLAR DE 

LOURES, ODIVELAS E VILA FRANCA DE XIRA ----------------------------------------  

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

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

A. A DGESTE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares/Coordenação 

Local do Desporto Escolar de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, com o 

NIF 600 086 020 solicitou a cedência do Pavilhão António Feliciano Bastos 

para a realização do Quadro Competitivo de Ténis de Mesa para os 

concelhos de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, no âmbito do desporto 

escolar, no dia 23 de março de 2019, entre as 8H00 e as 14H00; ---------------  

B. A utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos, pressupõe o pagamento 

de 47,64€ (quarenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos) por hora, 

sem IVA incluído;  ------------------------------------------------------------------------------  

C. A ocupação teve a duração de seis horas, do que resulta um valor total a 

pagamento de 351,58€ (trezentos e cinquenta e um euros e cinquenta e oito 

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

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento dos valores relativos à 

utilização acima indicada. --------------------------------------------------------------------  

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

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

Regulamento de Utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos, em 

conjunção com a al. u) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a isenção do pagamento pela utilização do mesmo, a DGESTE – 

Direção Geral de Estabelecimentos Escolares/Coordenação Local do Desporto 

Escolar de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, no valor total de 351,58€ 

(trezentos e cinquenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos), IVA incluído à 

taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 259/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À COMISSÃO UNITÁRIA DE 

REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SÃO JOÃO DA TALHA --------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições nos domínios 

dos Tempos Livres e Desporto, nomeadamente, no que concerne ao apoio a 

atividades desportivas; ------------------------------------------------------------------------  

B. É objetivo do Município o aumento da oferta de atividades desportivas que, 

pelos meios adequados, potenciem a melhoria de qualidade de vida das 

populações; --------------------------------------------------------------------------------------  

C. O Município tem vindo a contribuir para a criação de condições facilitadoras 

da atividade das associações/clubes desportivos, bem como para a 

concretização dos respetivos projetos e iniciativas, de reconhecido interesse 

para a comunidade; ----------------------------------------------------------------------------  

D. O Programa Desporto Sénior traduz uma parceria entre a Autarquia e as 

Associações do Concelho, com o objetivo de comparticipar o esforço 

financeiro das coletividades que oferecem formação na área desportiva aos 

munícipes de Loures, com mais de cinquenta e cinco anos; -----------------------  

E. De acordo com a informação técnica com registo webdoc nº E/39015/2019 e 

em cumprimento do acordo de colaboração devidamente outorgado com a 

Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de São João da 

Talha, solicita-se a atribuição do apoio financeiro acordado, nos termos aí 

descritos, para a época desportiva de 2018/2019. ------------------------------------  

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 

atual, aprovar a transferência do apoio financeiro, de acordo com a informação 



 

 
 
 

                                                                                                                                            
80/94 

 
 
                                                                                                                                      37ª Reunião Ordinária - 2019-05-08 

 
 
 

técnica nº E/39015/2019 e a deliberação nº 315/2015 aprovada na 42ª reunião 

ordinária de 24/06/2015 do executivo municipal, por forma a cumprir o 

estabelecido na cláusula segunda desses acordos de colaboração. ----------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 260/2019 - SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE PARA APROVAR A ACEITAÇÃO A 

BENEFICIO DE INVENTÁRIO, DA DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS A FIM DE 

INTEGRAR O ACERVO MUSEOLÓGICO E DOCUMENTAL DA REDE DE 

MUSEUS DE LOURES  --------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No último quadrimestre de 2018, os Museus Municipais de Loures foram 

contatados por diversos particulares, manifestando a intenção de doar ao 

Município as peças constantes da lista em anexo à informação registada 

com o nº E/8813/2019; ------------------------------------------------------------------------  

B. A iniciativa dos doadores constitui um contributo para a preservação das 

peças e para o enriquecimento da missão dos museus municipais, no que 

respeita ao estudo, preservação e divulgação das suas coleções;  --------------  

C. A incorporação de novas obras nos acervos dos museus municipais e 

centros de documentação, permitirá atualizar e complementar conteúdos 

museológicos e documentais, e assim, alargar a diversidade da oferta e 

divulgação da história e do património museológico concelhio; -------------------  

D. A incorporação por doação encontra-se regulada no artigo 15º do Capítulo 

VIII do Regulamento da Rede de Museus de Loures e especificamente no nº 

1 do artigo 16º do capítulo VI, do Regulamento da Política de Incorporações 

do Museu de Cerâmica de Sacavém. -----------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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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 dos bens 

móveis descritos e patrimonialmente avaliados no documento em anexo 

registado com o nº E/8813/2019, com o valor total de 470€ (quatrocentos e 

setenta euros) e que se destinam a incorporar o acervo museológico e 

documental da Rede de Museus de Loures. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 261/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES 

DINAMIZADORAS DAS “CEGADAS” EM LOURES -------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures tem vindo a promover ações no âmbito das tradições 

culturais regionais, visando a sua revitalização, preservação e divulgação; ---  

B. No contexto dos festejos de carnaval na Região Saloia, as cegadas 

assumem especial relevância no âmbito dessas tradições; ------------------------  

C. A União Cultural Recreativa e Desportiva de Ponte de Lousa, com o NIF 501 

994 564 e o Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, com o NIF 501 140 

832, realizaram cegadas nos festejos de Carnaval de 2019, contribuindo 

assim para a revitalização desta antiga prática cultural. -----------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a 

atribuição de apoio financeiro no valor de 300€ (trezentos euros) a cada uma 

das associações suprarreferidas, no âmbito da revitalização das cegadas em 

Loures. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 262/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS PARA APROVAR O 

PROJETO DE LOTEAMENTO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE 

LOTEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 64.087/LA/L/N) --------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A informação a fls. 869 a 871 e o despacho do Diretor do DPGU a fl. 873; ----  

B. Que a pretensão de loteamento da Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, 

se enquadra na unidade de execução aprovada na Reunião de Câmara de 

12-09-2018, nos termos da proposta 370/2018, respeitando os requisitos 

estabelecidos pelo artigo 202º do regulamento do Plano Diretor Municipal 

(PDM), de acordo com a programação estabelecida para a Subunidade 

Operativa de Planeamento e Gestão (SUOPG) 12 – Tojais; -----------------------  

C. Que a mobilização da área em questão, classificada como espaço urbano a 

colmatar, permitirá estabelecer a adequada ligação e integração do Bairro do 

Tazim no aglomerado de São Julião do Tojal e reforçar a centralidade deste, 

com a ampliação da capacidade de localização de novos equipamentos 

coletivos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Que a qualidade urbanística da ocupação preconizada no projeto de 

loteamento em apreciação já foi escrutinada nos procedimentos que 

inerentes à delimitação da unidade de execução, nomeadamente na 

discussão pública então realizada;  -------------------------------------------------------  

E. Que se mantêm os parâmetros urbanísticos já aferidos anteriormente 

relativamente ao respeito pelo PDM; -----------------------------------------------------  

F. Que, observado novo período de discussão pública relativamente à 

operação de loteamento agora em apreciação, nos termos do nº 2 do artigo 
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22º do RJUE, por se tratar de operação de loteamento de área superior a 4 

ha, não se verificou qualquer oposição, reclamação ou sugestão; ---------------  

G. O parecer favorável da Junta da União das freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do nº 1 do artigo 5º e artigo 23º 

do Decreto-Lei 555/99 (RJUE), de 16 de dezembro, na redação em vigor, e 

reportando à pretensão de loteamento da Quinta da Bandeira e Quinta 

Pequena, em São Julião do Tojal, na União das freguesias de Santo Antão e 

São Julião do Tojal, instruída no âmbito do processo 64087/LA/L/N, de que é 

titular Manuel dos Santos Barreira e outros: ------------------------------------------------  

1. Aprovar o projeto de loteamento, conforme planta síntese a fl.860, planta de 

cedências a fl. 685 e quadro urbanimétrico, a fl.268; ---------------------------------  

2. Aprovar a consequente emissão de alvará de loteamento, nos termos 

assinalados na informação técnica a fls. 869 a 871, designadamente: ---------  

a. Nas condições dos projetos de infraestruturas e obras de urbanização; ----  

b. Fixando o valor de caução destinada a garantir a boa e regular execução 

das obras de urbanização, no valor de 1.808.124,33 euros (um milhão, 

oitocentos e oito mil, cento e vinte e quatro euros e trinta e três cêntimos); 

c. Aceitar a prestação de caução através da hipoteca, por valor patrimonial 

tributário, dos lotes 1, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 39, 40, 43, 46, 

49, 52, 55, 56, 58, 61, 66 e 69 do loteamento em questão. (…)” --------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, não estando em 

causa a deliberação final da aprovação, que está em condições, um dos 

documentos constantes da Proposta merece-nos uma melhor clarificação. Por 

isso, solicitamos a retirada do ponto. ---------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI RETIRADA DA ORDEM DO DIA.  ---  
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 PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 263/2019- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

CONCESSÃO, A TÍTULO PRECÁRIO, DE AUTORIZAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO PARA ESTABELECIMENTO DESTINADO A 

RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, 

UNHOS E APELAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 65.353/D/OR - MARIA JOSÉ ROBALO SEMEDO) ---------------------  

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

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

A. A necessidade de satisfação das condições básicas da população residente 

em “AUGI” e a impossibilidade de emissão de uma licença/autorização de 

utilização, por inexistência de alvará de licença de loteamento. ------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do artº 28º do Regulamento 

Municipal para a Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal, aprovar a concessão a título precário de uma autorização de 

funcionamento para a o estabelecimento destinado a restauração e bebidas, 

sito na Rua das Arpalas, no Bairro Fetais de Baixo, Camarate, União das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, em nome de Maria José Robalo 

Semedo. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 264/2019 - 

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

ALTERAÇÃO AO POLÍGONO DA AUGI; - SUBMETER À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL A DESAFETAÇÃO  DE UMA PARCELA DE TERRENO DE 

DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA AFETAÇÃO A LOTE PRIVADO; - O 

PROJETO DE RECONVERSÃO NA MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE 
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LOTEAMENTO; - AS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

DE INFRAESTRUTRURAS URBANÍSTICAS; - AS CONDIÇÕES PARA O 

LICENCIAMENTO CONDICIONADO DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS/OBRAS PARTICULARES, REFERENTE AO BAIRRO NOVO 

DO TOJALINHO, FREGUESIA DE LOURES ----------------------------------------------  

(PROC. 65.295/LA/L/N) --------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A formalização do procedimento de licenciamento da operação de 

loteamento da AUGI-NOVO DO TOJALINHO, a sua correta instrução e a 

recolha de pareceres favoráveis das entidades que, no âmbito da lei 91/95 

de 2 de setembro, têm de emitir parecer; ------------------------------------------------  

B. O melhor conhecimento da realidade local, de ajustamento de escalas e da 

melhor delimitação técnica da AUGI; -----------------------------------------------------  

C. A necessidade de afetar uma parte da parcela que é do domínio público 

municipal a lote particular e o previsto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado no anexo I à Lei 75/2013 de 12 de setembro; ------------------  

D. A ausência de qualquer reclamação ou sugestão no âmbito da consulta 

pública realizada; -------------------------------------------------------------------------------  

E. O referido na informação designada por nº 20/EMAUGI/RT/2019 e nº 

19/EMAUGI/FV/2019 e na do Chefe de Equipa Multidisciplinar quanto ao 

facto de estarem reunidas condições para se decidir sobre o projeto de 

loteamento desta AUGI -----------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto no art(s).º 1º e 24º, 

da Lei 91/95 de 2 de setembro, com a redação vigente, subsidiariamente pelas 

disposições do DL 555/99 de 16 de dezembro, igualmente na redação vigente, 

ainda, do Regime Jurídico das Autarquias Locais e nas condições da 

informação dos serviços designada por nº20/EMAUGI/RT/2019 e nº 

19/EMAUGI/FV/2019 , ainda da informação do Chefe de Equipa: -------------------  

1. Aprovar uma alteração ao polígono da AUGI; ------------------------------------------  
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2. Aprovar submeter a deliberação da (AM) Assembleia Municipal a 

desafetação de uma parcela de terreno do domínio público municipal para 

afetação a lote privado; -----------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar o projeto de reconversão, de modo condicionado à aprovação pela 

AM do ponto anterior, na modalidade de operação de loteamento e 

respetivas condições; -------------------------------------------------------------------------  

4. Aprovar as condições de apresentação dos projetos de infraestruturas 

urbanísticas; -------------------------------------------------------------------------------------  

5. Aprovar as condições do licenciamento condicionado de operações 

urbanísticas/obras particulares. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção: --------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, uma mera correção 

formal na Proposta. No considerando “A.”, em vez de “(…) AUGI-Novo do 

Tojalinho (…)”, deverá ler-se “(…) Bairro Novo do Tojalinho (…)”. -------------------  

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

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DA ALTERAÇÃO REFERENCIADA, A PROPOSTA 

DE DELIBERAÇÃO Nº 264/2019 - SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO 

MATIAS PARA APROVAR: - A ALTERAÇÃO AO POLÍGONO DA AUGI; - 

SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A DESAFETAÇÃO  DE UMA 

PARCELA DE TERRENO DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA 

AFETAÇÃO A LOTE PRIVADO; - O PROJETO DE RECONVERSÃO NA 

MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO; - AS CONDIÇÕES DE 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTRURAS 

URBANÍSTICAS; - AS CONDIÇÕES PARA O LICENCIAMENTO 

CONDICIONADO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS 

PARTICULARES, REFERENTE AO BAIRRO NOVO DO TOJALINHO, 

FREGUESIA DE LOURES, (PROC. 65.295/LA/L/N) , FICOU COM A REDAÇÃO 

SEGUINTE: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 “Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------  

F. A formalização do procedimento de licenciamento da operação de 

loteamento do Bairro NOVO DO TOJALINHO, a sua correta instrução e a 

recolha de pareceres favoráveis das entidades que, no âmbito da lei 91/95 

de 2 de setembro, têm de emitir parecer; ------------------------------------------------  

G. O melhor conhecimento da realidade local, de ajustamento de escalas e da 

melhor delimitação técnica da AUGI; -----------------------------------------------------  

H. A necessidade de afetar uma parte da parcela que é do domínio público 

municipal a lote particular e o previsto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado no anexo I à Lei 75/2013 de 12 de setembro; ------------------  

I. A ausência de qualquer reclamação ou sugestão no âmbito da consulta 

pública realizada; -------------------------------------------------------------------------------  

J. O referido na informação designada por nº 20/EMAUGI/RT/2019 e nº 

19/EMAUGI/FV/2019 e na do Chefe de Equipa Multidisciplinar quanto ao 

facto de estarem reunidas condições para se decidir sobre o projeto de 

loteamento desta AUGI -----------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere nos termos do disposto no art(s).º 1º e 24º, 

da Lei 91/95 de 2 de setembro, com a redação vigente, subsidiariamente pelas 

disposições do DL 555/99 de 16 de dezembro, igualmente na redação vigente, 

ainda, do Regime Jurídico das Autarquias Locais e nas condições da 

informação dos serviços designada por nº20/EMAUGI/RT/2019 e nº 

19/EMAUGI/FV/2019 , ainda da informação do Chefe de Equipa: -------------------  

6. Aprovar uma alteração ao polígono da AUGI; ------------------------------------------  

7. Aprovar submeter a deliberação da (AM) Assembleia Municipal a 

desafetação de uma parcela de terreno do domínio público municipal para 

afetação a lote privado; -----------------------------------------------------------------------  

8. Aprovar o projeto de reconversão, de modo condicionado à aprovação pela 

AM do ponto anterior, na modalidade de operação de loteamento e 

respetivas condições; -------------------------------------------------------------------------  

9. Aprovar as condições de apresentação dos projetos de infraestruturas 

urbanísticas; -------------------------------------------------------------------------------------  
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10. Aprovar as condições do licenciamento condicionado de operações 

urbanísticas/obras particulares. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 265/2019 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO ÂMBITO DO PROJETO ESCOLA COM 

TEATRO ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Projeto Escola com Teatro, e no sentido de promover e 

estimular a continuidade do trabalho desenvolvido pelos responsáveis dos 

grupos de teatro nas escolas, importa apoiar financeiramente a prática 

teatral no espaço escolar; --------------------------------------------------------------------  

B. A arte em geral e o teatro em particular contribuem para o crescimento 

artístico dos alunos, mas também, pela abrangência dos conteúdos, para o 

seu crescimento emocional. -----------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, aprovar 

a transferência de verbas às diversas entidades, no valor de 5.700,00 € (cinco 

mil e setecentos euros), da seguinte forma: ------------------------------------------------  

Entidade Contribuinte Verba a transferir 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 600 079 767 500,00€ 

Agrupamento de Escolas General Humberto 

Delgado 
600 079 899 500,00€ 

Agrupamento de Escolas João Villaret 600 079 465 500,00€ 

Agrupamento de Escolas José Afonso 600 079 929 500,00€ 
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Entidade Contribuinte Verba a transferir 

Agrupamento de Escolas Luís Sttau Monteiro 600 079 325 500,00€ 

Agrupamento de Escolas Maria Keil 600 079 198 500,00€ 

Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 600 085 236 500,00€ 

Agrupamento de Escolas de São João da Talha 600 079 341 500,00€ 

Escola Secundária de Camarate 600 036 545 500,00€ 

IPTRANS – Instituto Professional de Transportes 504 654 373 500,00€ 

Agrupamento de Escolas da Portela e 

Moscavide 
600 074 544 700,00€ 

TOTAL 5.700,00€ 

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

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

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

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

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

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

 PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 266/2019 -  

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ADMISSÃO DE 9 TRABALHADORES, DA CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL, PARA CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO 

PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, POR UTILIZAÇÃO DE 

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

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

“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 reunião da 5.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 de dezembro de 

2018, respetivamente, foram aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2019; -------------------------------------------------------------------  
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B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não ocupados postos de trabalho na 

categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 

Operacional; -----------------------------------------------------------------------------------------  

C. Em resultado do procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento para a carreira de Assistente Operacional, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, na 7.ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Loures, realizada em 31 de janeiro de 2018 e publicado 

em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril de 2018, Aviso n.º 

4609/2018, foi constituída reserva de recrutamento interna; ---------------------------  

D. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento 

dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal; ---------------------------------  

E. O montante máximo a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 

Pessoal foi aprovado pela Câmara Municipal de Loures e inscrito na 

classificação económica do orçamento municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 

pessoal para novos postos de trabalho; -----------------------------------------------------  

F. Existe relevante interesse público no recrutamento de Assistentes 

Operacionais para o exercício de funções nos estabelecimentos de ensino do 

concelho, atendendo a situações de absentismo prolongado e de restrições 

médicas graves nas unidades educativas concelhias, que colocam em causa o 

eficiente funcionamento dos serviços e valências, bem como à saída de 

trabalhadores, por procedimentos concursais e aposentações. ----------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo 

com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, delibere aprovar a admissão de 9 trabalhadores para constituição de 

vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, por utilização da reserva de recrutamento 

interna do procedimento concursal publicado em Diário da Republica, 2.ª série, 

n.º 68, de 6 de abril de 2018, Aviso n.º 4609/2018, a afetar ao Departamento de 
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Educação para exercício de funções nos estabelecimentos de ensino do 

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

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

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

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

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

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

--- Eram dezassete horas, quando foi aberto o Período de Intervenção do 

Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 III - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------  

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

--- Interveio o Sr. João Resa, residente na Rua das Forças Armadas, em Santo 

Antão do Tojal, colocando várias questões: 1. Na sua opinião, as “Festas do 

Concelho” para dois mil e dezanove, deveriam de ser realizadas em várias 

zonas do concelho. --------------------------------------------------------------------------------  

2. Quanto ao “Festival do Caracol Saloio”, para dois mil e dezanove, também 

necessita de inovações e alterações, nomeadamente, um novo espaço com 

melhores condições, melhor ventilação, para além de que os mil e duzentos 

lugares já não são suficientes. Ainda em relação a este Festival, questionou se, 

este ano, já vão ser utilizados os copos de plástico reutilizáveis. --------------------  

3. Apelou à irradicação do herbicida “glifosato” no Concelho de Loures.-----------  

4. Quanto ao valor de 5% do IRS arrecadado, na sua opinião, o Município 

deveria de devolver 2,5 %, igualando o valor do Município de Lisboa e 

incentivar os Munícipes, aquando o preenchimento do IRS, a fazer doação às 

instituições e associações do concelho. -----------------------------------------------------  

5. Quanto à questão do Metro, referiu o facto de Loures necessitar de um meio 

de transporte pesado de ferrovia, seja Metro, seja comboio, e que, por isso, a 

Câmara se devia de envolver no movimento de cidadãos, para recolher 

assinaturas, à semelhança do que foi feito em Odivelas. -------------------------------  
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Ainda, relativamente aos transportes, alertou para o facto de os autocarros já 

serem muito antigos, logo, sem condições de conforto. Por isso, solicitou que a 

Câmara pressionasse os operadores para a aquisição de novos autocarros. ----  

Quanto ao “Passe Navegante”, manifestou o seu desagrado pelo facto de, 

apesar de ter havido uma grande campanha, inclusive, por parte da Câmara, 

quem quiser renovar o passe, tem que ir a um operador privado e pagar doze 

euros, que isso não foi divulgado e que deveria ser a Câmara a tratar disso.  ---  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à questão das “Festas 

do Concelho”, informou que, à semelhança de anos anteriores, este ano elas 

também terão uma vertente de descentralização. ----------------------------------------  

Em relação ao “Festival do Caracol Saloio”, informou que ele continuará a 

apresentar inovação e a melhorar. Em relação aos copos, que a Câmara está a 

trabalhar no sentido de, os mesmos, deixarem de ser de plástico e que, apesar 

de essa questão ainda não estar garantida, esse é o objetivo da Câmara. -------  

Quanto à questão do concelho sem “glifosato”, informou que a Câmara está 

atenta e a procurar as melhores soluções, apesar de esse herbicida não estar 

proibido. Informou, também, que, o mesmo, é aplicado, de acordo com todas 

as normas em vigor. -------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao IRS, informou que a posição da Câmara, é que a sua 

devolução, é uma medida regressiva, do ponto de vista fiscal, e beneficia os 

rendimentos mais altos, uma vez que, quem tem rendimentos mais baixos, já 

está isento do referido imposto. Quanto à comparação com a Câmara de 

Lisboa, informou que o Orçamento desta Câmara é muito mais baixo. -------------  

Ainda quanto a este imposto, nomeadamente, quanto às campanhas solidárias, 

informou que há várias no concelho, que cada instituição faz a sua divulgação 

e que a Câmara, naturalmente, não se substitui às instituições do nosso 

concelho, que fazem, cada uma, a sua campanha. --------------------------------------  

Quanto à questão dos transportes, nomeadamente, em relação ao Metro, 

informou que a Câmara continua a dar prioridade a esse meio de transporte, e 

que, ainda ontem, houve uma conferência sobre essa matéria, que demonstrou 

isso mesmo. Esclareceu, ainda, que as notícias que têm sido veiculadas e os 

pronunciamentos públicos que têm sido feitos, referem que a linha amarela vai 
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ter inserção garantida na linha circular que está a ser prevista, e que isso é 

positivo para a futura extensão do Metro ao Concelho de Loures. -------------------  

Quanto aos autocarros, informou que essa matéria já foi falada aqui, em 

Reunião de Câmara e que é uma matéria que está em análise no próximo 

concurso que está em elaboração e em fase de preparação do caderno de 

encargos e que será uma questão a ter em conta, no concurso a desenvolver. -  

Em relação ao passe, referiu que ele tem o seu custo, já o tinha e, de facto, só 

pode ser feito nos operadores, porque não há nenhum mecanismo que 

possibilite que sejam as Câmaras a pagar a compra dos cartões dos 

munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou, ainda, que, futuramente, talvez isso possa acontecer, mas em 

relação às crianças até aos doze anos. No entanto, essa é uma questão que 

ainda está em estudo na Área Metropolitana, para verificar a sua viabilidade. ---  

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

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

IV - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: -----------------------------------------------  

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

--- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento do seguinte 

documento: ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Email com o registo entrada nº 44773/2019, da ADAL - Associação de Defesa 

do Ambiente de Loures, prestando conhecimento da posição pública da ADAL 

referente à escavação de emergência em Bucelas. --------------------------------------  

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

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

V - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: ----------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata, dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção do documento a 

seguir identificado, que fica arquivado, em suporte papel, junto às Propostas, 

em pasta anexa ao Livro de Atas: -------------------------------------------------------------  
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- Proposta de Deliberação n.º 262/2019 – Projeto de Arranjos Exteriores – 

Plano de Pavimentos; Planta Síntese. -------------------------------------------------------  

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------  

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

--- Eram dezassete horas e quinze 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, JUNHO, 

DEZANOVE, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, O VEREADOR, SR. 

PAULO RUI LUIS AMADO, POR NÃO TER ESTADO PRESENTE NA 

REUNIÃO. FOI DISPENSADA A SUA LEITURA UMA VEZ QUE A MESMA 

HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO, COM 

ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 4.º DO 

DECRETO-LEI N.º 45 362, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1963. -----------------------  

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

O Secretário,  

  


