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-------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 91ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2021-06-30 NO PALÁCIO 

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

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

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

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

quarenta e cinco minutos, com a presença inicial das Senhoras Vereadoras e 

dos Senhores Vereadores: ----------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM - Dada a circunstância de o Sr. Vice-Presidente e o Vereador, Sr. 

Gonçalo Filipe Vintém Caroço, se encontrarem impossibilitados de comparecer 

à reunião, estiveram presentes o Sr. Casimiro António da Piedade Menezes e a 

Sra. Dina Lúcia Simplício Porto Góis, respetivamente, tendo a Câmara 

deliberado justificar a falta do Sr. Vice-Presidente e do Vereador, Sr. Gonçalo 

Filipe Vintém Caroço, à presente reunião. --------------------------------------------------  
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------------------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA (MOD. T2) ----------------------  

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

junho, vinte e oito, que registava um total de disponibilidades para o dia 

seguinte no montante de dezanove milhões, seiscentos e doze mil e trinta euro 

e dois cêntimo. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

PONTO 1. ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2021.05.19 -------------------------------  

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

PONTO 2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 287/2021- SUBSCRITA  

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

--------------- DELIBERAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

--------------- MUNICIPAL A NÃO ADJUDICAÇÃO E CONSEQUENTE  

--------------- EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO  

--------------- DE CONTRATAR RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO  

--------------- VISANDO A CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE  

--------------- PARCELA DE TERRENO SITA EM MOSCAVIDE PARA  

--------------- CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTO E  

--------------- PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO -----------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 288/2021- SUBSCRITA  

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

--------------- RELATÓRIO FINAL, A ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DO  

--------------- CONTRATO REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA  

--------------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ÂMBITO DO  

--------------- PROJETO AMA – ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO --------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 289/2021- SUBSCRITA 

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR AS  
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--------------- MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS EM SEDE DE  

--------------- ARRENDAMENTO NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID 19 --------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 290/2021- SUBSCRITA  

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

--------------- ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DO LIVRO “MEMÓRIAS E  

--------------- ENCANTOS DE PENHA GARCIA” PARA INTEGRAÇÃO NO  

--------------- ACERVO DO POLO DE SACAVÉM DA ACADEMIA DOS  

--------------- SABERES - UNIVERSIDADE SÉNIOR DE LOURES ------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 291/2021- SUBSCRITA  

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

--------------- CELEBRAÇÃO DE 12 (DOZE) CONTRATOS DE TRABALHO A  

--------------- TERMO CERTO E 1 (UM) CONTRATO DE TRABALHO A  

--------------- TERMO INCERTO, PARA A GESLOURES, GESTÃO DE  

--------------- EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA --------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 292/2021- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - O  

--------------- INÍCIO TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - OS  

--------------- ELEMENTOS DO PROJETO; - A AUTORIZAÇÃO DA DESPESA;  

--------------- - A FUNDAMENTAÇÃO DO PREÇO BASE; -  O CRITÉRIO DE  

--------------- ADJUDICAÇÃO E DE DESEMPATE; - A NÃO CONTRATAÇÃO  

--------------- POR LOTES; - O VALOR DA CAUÇÃO; - A CONSTITUIÇÃO E  

--------------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO JURI NOS TERMOS DO  

--------------- N.º 2 DO ARTIGO 69º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS  

--------------- PÚBLICOS; - A PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO; - A DESIGNAÇÃO  

--------------- DE REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA ASSINATURA  

--------------- DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA ELETRÓNICA; - A  

--------------- DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO; - A DELEGAÇÃO  

--------------- DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA NOS  

--------------- TERMOS DO ARTIGO 109º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS  

--------------- PÚBLICOS; - RELATIVAMENTE À EMPREITADA “OBRAS DE  
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--------------- URBANIZAÇÃO NA UGT 7(AUGI) – BAIRRO PORTELA DE  

--------------- AZÓIA, SANTA IRIA DE AZÓIA” ---------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 293/2021- SUBSCRITA  

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

--------------- ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA  

--------------- RELATIVA À PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE  

--------------- EXECUÇÃO DENOMINADA DE "UNIDADE DE EXECUÇÃO DO  

--------------- REGATINHO -1" (SOCORSUL - COMÉRCIO E  

--------------- REVALORIZAÇÃO DE EMBALAGENS, LDA) ---------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 294/2021- SUBSCRITA  

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

--------------- ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE LOTEAMENTO  

--------------- TITULADO PELO ALVARÁ Nº. 07/2009 (PROCº. Nº.  

--------------- 69.264/URB_LA_L/2020 – TIAGO FILIPE CARIAS MORAIS) -------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 295/2021- SUBSCRITA  

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

--------------- ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO  

--------------- ALVARÁ Nº. 12/2003, QUE INCIDE SOBRE O LOTE 75, NO  

--------------- BAIRRO DO OLIVAL QUEIMADO, EM SÃO JULIÃO DO TOJAL  

---------------  (PROCº. Nº. 68.711/URB_LA_L/2020 – NELSON SÉRGIO  

--------------- MAGALHÃES MOREIRA BARBOSA) --------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 296/2021- SUBSCRITA  

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

--------------- CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

--------------- DA REDUÇÃO DE ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO, A  

--------------- ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO  

--------------- ALVARÁ Nº. 01/81, NA URBANIZAÇÃO QUINTA DA CALDEIRA,  

--------------- TORRES DA BELA VISTA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  

--------------- SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS (PROCº. Nº.  
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--------------- 63.962/LA/L/N/2016 – ESTIL – ESTUDOS, INVESTIMENTOS E  

--------------- URBANIZAÇÃO, S.A.) ----------------------------------------------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 297/2021- SUBSCRITA  

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

--------------- ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 2 LUGARES DE  

--------------- ESTACIONAMENTO EXIGÍVEIS POR VIA DO RPDM (PROC.º  

--------------- 66.181/URB_L_E – ARRUDARQ, LDA) -----------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, sobre a 

situação pandémica, como é habitual, quero informar que os números estão, de 

facto, a aumentar no nosso concelho, embora na semana passada o aumento 

não tenha sido tão rápido nas duas semanas anteriores. O que em si não 

significa nenhum sinal de descanso, porque os números continuam a 

aumentar. Há poucos dias tínhamos uma incidência de duzentos e oitenta e 

sete casos por cem mil habitantes, nos últimos catorze dias, e na semana que 

terminou no domingo houve trezentos e quarenta e dois casos.----------------------  

Relativamente aos internamentos há um número razoável de internados, que 

rondam os trinta internamentos, sem grande variação. Estabilizou nesse nível, 

só um terço destes internados têm mais de sessenta e cinco anos, sendo a 

maioria pessoas de idades mais jovens, o que é, também, um dado 

característico do momento da epidemia que estamos a viver. ------------------------  

Quanto a escolas, houve na última semana sessenta e nove novos casos. Há 

dois surtos identificados em duas escolas, uma das quais já foi encerrada, a 

escola João Villaret, porque a direção da escola entendeu encerrá-la. Na outra 

decorreram já esta semana as testagens e, até agora, não há mais nenhuma 

medida a tomar, ou que se preveja tomar.  -------------------------------------------------  

Quanto aos lares, não há novos casos, o que é positivo. -------------------------------  
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Quanto à vacinação, na segunda-feira bateu-se o recorde no concelho de 

Loures, com três mil e setenta e três vacinados num só dia, o que é um número 

muito relevante. Na segunda-feira já tinham sido dadas cerca de cento e trinta 

mil doses de vacinas no concelho de Loures, o que corresponde a quase 

quarenta por cento de pessoas já com alguma toma e a vinte por cento com a 

toma completa. Portanto, são estes os dados que temos e que correspondem à 

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

Temos vindo a acompanhar as medidas que o Governo tem vindo a 

determinar, adaptando-as ao Município de Loures, sempre com o cumprimento 

das orientações que recebermos, e assim continuaremos a fazer. Vamos ver 

como é que a situação vai avançar.  ----------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, quero chamar a atenção para duas propostas a admitir 

que recebemos dos SIMAR, para as quais pedirei depois o vosso consenso no 

final do Período de Antes da Ordem do Dia, no sentido de as integrar na Ordem 

do Dia, ou não.  -------------------------------------------------------------------------------------     

Há um Voto de Pesar distribuído, apresentado pela Coligação Democrática 

Unitária, pelo falecimento de António Martins Duarte. -----------------------------------  

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

PONTO DOIS - PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA E SENHORES 

VEREADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, FOI 

APRESENTADO UM VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE 

FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS DUARTE, AO QUAL FOI ATRIBUIDO O 

NÚMERO DE PROPOSTA 298/2021  --------------------------------------------------------  

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

---------------------------------------- “VOTO DE PESAR  --------------------------------------  

----------------- Pelo falecimento de Francisco António Martins Duarte  ---------------  

Foi com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do destacado 

Bucelense Francisco António Martins Duarte.  ---------------------------------------------  

Francisco Duarte nasceu a 15 de agosto de 1936, na Bemposta. Foi músico de 

jazz no Grupo Musical e Recreativo da Bemposta durante cerca de 10 anos, 

participando ainda na equipa de futebol local. ---------------------------------------------  
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Em 1977 foi eleito para a direção do Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 

destacando-se o impulso que deu para a construção da nova sede, entre 

muitas outras realizações da coletividade. --------------------------------------------------  

 Ao longo de 32 mandatos desempenhou várias funções nos órgãos sociais da 

coletividade, participando ainda como músico na tocata do Rancho de Folclore 

e Etnografia “Os Ceifeiros da Bemposta”. ---------------------------------------------------  

Após o 25 de abril de 1974 integrou a Comissão Recenseadora da freguesia, 

passando a participar na organização de todos os atos eleitorais. -------------------  

Nas primeiras eleições livres foi eleito Presidente da Assembleia de Freguesia 

de Bucelas, como independente nas listas da CDU nos mandatos de: -------------  

• Presidente da Assembleia de Freguesia de 11/07/1977 a 26/01/1980 -------  

• 1º Secretário da Assembleia de Freguesia de maio de 1984 a maio de 

1985 --------------------------------------------------------------------------------------------  

• Presidente da Assembleia de Freguesia de maio de 1985 a 08/01/1986 ---  

• Presidente da Assembleia de Freguesia de 17/01/1990 a 05/01/1994 -------  

• Presidente da Assembleia de Freguesia de abril de 1995 a dezembro de 

1995.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 Entre 1996 e 2001 exerceu o cargo de Presidente da Junta de Freguesia 

de Bucelas de: -------------------------------------------------------------------------------  

• De dezembro de 1995 a 02/03/1998 ---------------------------------------------------  

• De 02/03/1998 a 09/02/2002 -------------------------------------------------------------  

• Como Tesoureiro desta Junta de Freguesia de 09/01/2002 a 28/10/2005. -  

Foi também membro da Assembleia Municipal de Loures, demonstrando 

sempre o maior compromisso com o desenvolvimento da Freguesia de Bucelas 

e do Concelho de Loures, pelo que merece o nosso público reconhecimento. ---  

Durante os seus oitenta e quatro anos de vida, salientamos o seu humanismo 

para com todos os que com ele tiveram o privilégio de conviver, a sua 

predisposição para a colaboração e a sua responsabilidade com o movimento 

associativo da Freguesia, com a democracia e a causa pública. ---------------------  

Em 2004, recebeu da Câmara Municipal de Loures a Medalha de Municipal de 

Mérito e Dedicação. -------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures, reunida em sessão ordinária, dia 30 de junho, 

delibera: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Expressar o seu pesar pelo falecimento de Francisco António Martins 

Duarte, endereçando à sua família, amigos e a todos quantos sentirão a 

sua ausência as mais sentidas condolências. -------------------------------------  

2. Observar um minuto de silencia em sua memória. (…)” ------------------------  

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

--- A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

POR UNANIMIDADE E GUARDOU UM MINUTO DE SILÊNCIO EM MEMÓRIA 

DO FALECIDO --------------------------------------------------------------------------------------   

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, começo por 

apresentar o Voto de Pesar, apresentado pela bancada do Partido Socialista, 

pelo falecimento de Domingos Lopes Cardoso.  ------------------------------------------  

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

PONTO TRÊS - PELAS SRAS. VEREADORAS E SRS. VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIALISTA, FOI APRESENTADO UM VOTO DE PESAR PELO 

FALECIMENTO DE DOMINGOS LOPES CARDOSO, AO QUAL FOI 

ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 299/2021 ---------  

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

------------------------------------------- “Voto de pesar  -----------------------------------------  

---------------------- pelo falecimento de Domingos Lopes Cardoso  --------------------  

Nascido a 1 de abril de 1941, na localidade de Palhais, Freguesia de Loures, 

Domingos Lopes Cardoso faleceu aos 80 anos no passado dia 21 de junho. ----  

Pai de dois filhos, fruto do casamento com Maria de Matos Lopes em 1971, 

Lopes Cardoso desenvolveu toda a sua atividade profissional, na antiga 

SACOR, onde desempenhou as funções de empregado de escritório. -------------  

Não obstante a sua atividade profissional, foi um cidadão ativo na vida pública. 

Militante do Partido Socialista encarou com determinação essa militância, 

tendo-se mantido leal aos seus ideais, e apoiando o seu partido nas mais 

diversas causas.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de Loures, nas primeiras eleições 

autárquicas após o 25 de abril de 1974, realizadas a 12 de dezembro de 1976, 

tendo sido reeleito, para o exercício do mesmo cargo no mandato seguinte de 

1979 a 1982.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Após o exercício do cargo de Presidente de Junta, o seu forte sentido de 

participação cívica, contribuiu para que continuasse a sua ligação com a 

Freguesia e as suas coletividades, como sócio da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Loures, do Grupo Sportivo de Loures e da Sociedade 

Filarmonia União Pinheirense. ------------------------------------------------------------------  

Face ao exemplo, e à capacidade que demonstrou de marcar constante 

presença na comunidade de forma ativa, e da maneira como contribui para o 

desenvolvimento da sua Freguesia, os vereadores do Partido Socialista têm a 

honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, reunida a 30 de junho 

2021, delibere: --------------------------------------------------------------------------------------  

− Guardar um minuto de silêncio em memória de Domingos Lopes Cardos; 

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

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

--- A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

POR UNANIMIDADE E GUARDOU UM MINUTO DE SILÊNCIO EM MEMÓRIA 

DO FALECIDO --------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, tenho 

algumas questões para colocar e começo por uma que nos foi relatada, hoje de 

manhã, por proprietários das três AUGIS em Montemor. Portanto, foi-nos 

transmitido que está a ser construída uma muralha na Rua Major Rosa Bastos, 

na estrada nacional duzentos e cinquenta, há umas semanas, e os moradores 

questionam-se, e muito bem, porque têm limitações, não podem construir, nem 

veem as suas casas legalizadas e ali ao lado está alguém a construir uma 

muralha, aparentemente sem nenhum tipo de licenciamento. Assim 

gostaríamos de saber se existe algum licenciamento e, se não existe, o que é 

que a Câmara está a pensar fazer para impedir essa construção e demoli-la, 

como fez noutro local. Esta é a primeira questão. ----------------------------------------  

A segunda questão é a seguinte: assistimos, atónitos, ao debate na reunião da 

Assembleia Municipal na última quinta-feira, com o que ouvimos em relação a 

algumas matérias, e começo pelas demolições das dezassete habitações 

degradadas, mais conhecidas por barracas, no bairro Ropisa. O Município teve 

essa ação legal, na nossa opinião bem, como já tínhamos salientado em duas 
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ou três reuniões, a última vez foi há duas reuniões atrás. Portanto, quero 

salientar que os senhores fizeram esta ação, na nossa opinião, correta.  ---------  

No entanto, os relatos que nos chegam é que continuam muitos problemas por 

resolver na mesma área. Bem sei que o senhor Presidente e o Município 

atuaram essencialmente em domínio público, mas a lei permite que o Município 

também atue em domínio privado. A não ser assim, podíamos construir o que 

quiséssemos em domínio privado, desde que fosse da pessoa, e o Município 

nunca atuava porque era em domínio privado. Ora, o que nos parece, e que 

fique bem claro que nada temos contra quem ali vive, porque a grande maioria 

não vive nestas habitações por nenhum prazer mórbido, e sim por 

necessidade. Temos o maior respeito por estas pessoas, mas não podemos 

aceitar que a decisão que o senhor Presidente tomou, e bem, não tenha 

abrangido toda a área onde se encontram estas habitações degradadas. 

Parece-nos de uma injustiça tremenda para os que tiveram de abandonar o 

local, enquanto outros continuam a infringir. Não me estou a referir a algum tipo 

de crime, por exemplo de subarrendamento, de venda de habitações, que 

existem, são públicas e é o “Vox Populi” em Montemor, mas estou a falar 

essencialmente na atuação do Município.  --------------------------------------------------  

Parece-nos que há aqui um “ziguezaguear” do Município, nomeadamente, do 

Partido Comunista em relação a esta matéria, porque os senhores, ainda há 

duas reuniões, penso que estava a Presidir à reunião o senhor Vice-

Presidente, nos disseram que temos de ter em conta a vida das pessoas, que 

não podemos correr com elas da sua habitação e, passado uns dias desde a 

última reunião de Câmara, os senhores têm esta atuação. Há seis meses atrás 

o Município também teve uma atuação de sensibilização da problemática no 

próprio bairro, que entendemos, mas este “ziguezaguear” é que não é 

entendível para as pessoas. A interpretação que faço é que o Município não 

pode hoje dizer que as pessoas podem construir as suas barracas, ou as suas 

habitações degradadas, que não lhes vai acontecer nada, e passados quinze 

dias ou três semanas vamos ao local para demolir essas mesmas habitações, 

quando há três semanas atrás dissemos que as pessoas têm direito a 

habitação. Posteriormente, porque a comunicação social e algumas 

associações ligadas ao Bloco de Esquerda, temos de dizê-lo, levantam a sua 
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voz junto de alguns órgãos de comunicação social que pensam que vale tudo 

para ganhar audiências, o senhor Presidente recua, pelo menos politicamente, 

não na sua decisão que já estava tomada, mas, politicamente, há um recuo do 

Município e do Partido Comunista em relação a esta matéria.  -----------------------  

Portanto, queremos perceber em que ponto é que estamos, porque este 

“ziguezaguear” pode demonstrar que o senhor Presidente, o Município e o 

Partido Comunista estão com dúvidas nas decisões que tomaram. Mas, o mais 

importante é que mostram desnorte na forma como gerem o território, e para 

que não haja dúvidas concordamos com a atuação do Município.  ------------------  

Assim, gostaríamos de ouvir um pouco a sua opinião política sobre o tema, no 

sentido de percebermos qual a atuação que o Município terá a seguir, porque 

para nós é impensável que alguém, com todas as dificuldades que possa ter, 

passe à frente das pessoas que estão à espera de habitação social no nosso 

Município. Portanto, gostaríamos de perceber esta situação da habitação, 

nomeadamente, da política do Partido Comunista nesta questão das 

habitações degradadas, para percebermos a lógica do raciocínio, ou pelo 

menos da comunicação que os senhores transmitem para fora.  --------------------  

Outra questão que também nos chamou a atenção na reunião da passada 

semana da Assembleia Municipal, que abrange duas Freguesias inteiras, foi o 

caneiro de Sacavém. Portanto, questiono o que se passa relativamente a esta 

obra, porque aquilo que percebemos é que a obra está parada. É isto?  ----------  

Recebemos agora informação, dois minutos antes da reunião começar, que 

amanhã teria lugar uma reunião de acompanhamento da obra, mas que foi 

cancelada, ou suspensa. A ter lugar esta reunião gostaríamos de ter o ponto de 

situação concreto sobre o que se está a passar, que conflitos existem e o que é 

que o Município está a fazer para que a obra avance. Os prejudicados não são 

o senhor Presidente, não sou eu nem é nenhum de nós, a não ser quem vive 

em Sacavém, mas todos aqueles que vivem em Sacavém, no Prior Velho e nas 

Freguesias próximas, uma vez que o trânsito e todo o congestionamento tem 

implicações nessas Freguesias, bem como o comércio local, que estão a viver 

uma situação que não é aceitável. Ou seja, que a meio da obra haja um conflito 

entre o Município e o empreiteiro. Portanto, queremos perceber o que se está a 
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passar, mas não faço qualquer juízo de valor, porque não sabemos mesmo o 

que se está a passar.  ----------------------------------------------------------------------------  

Por fim, este é o assunto que nos traz mais confusão, não em termos do 

contexto e do assunto, mas pela forma como está a ser debatida a questão da 

execução dos contratos interadministrativos entre o Município e as várias 

Freguesias.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, assistimos a um debate na reunião da Assembleia 

Municipal a roçar o “ordinário”, não da parte do Município, mas de uma forma 

genérica.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Já referi aqui várias vezes o que penso sobre a forma como os orçamentos do 

Município foram aprovados, não o vou repetir, está dito e escrito. Mas a 

questão é que os cidadãos, os eleitores e os Vereadores do Partido Social 

Democrata precisam de saber o que é que está verdadeiramente executado. 

Parece-me que o problema não está circunscrito a uma única União de 

Freguesias, aparentemente está mais uma União de Freguesias com 

problemas, se calhar, mais graves, do que a primeira sobre a qual já aqui 

falámos várias vezes. Portanto, requeria um comentário a esta questão, mas 

solicito, com muita urgência, nos próximos dias, um relatório exaustivo dos 

serviços da Câmara, nomeadamente, do Gabinete de Intervenção Local, sobre 

todos os contratos interadministrativos de todas as Freguesias, 

nomeadamente, o seu ponto de execução, desde o início do mandato até 

agora.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo que percebemos na última reunião da Assembleia Municipal, chegámos à 

conclusão de que há contratos interadministrativos que acabam agora, em 

junho, ainda nem sequer foram entregues os projetos, e o Município, se calhar 

erradamente, já transferiu as verbas. Portanto, não estamos a “brincar, não 

queremos “brincar”, e sei que o senhor Presidente também o não quer, com o 

dinheiro dos contribuintes. O dinheiro não é nosso e muitas vezes esquecemo-

nos disso, mas o dinheiro é para utilizar a bem das pessoas, do serviço público 

e das políticas comuns do território. Portanto, temos de perceber, em concreto, 

o que se está a passar em cada Freguesia e em cada contrato. Isto não pode 

continuar desta forma, sob pena de que a três meses das eleições os contratos 

não são cumpridos, pode haver Presidentes que deixem de o ser nas 
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Freguesias, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, e em termos 

políticos deixem de ser responsabilidade, sobre dinheiros mal gastos.  ------------  

Senhor Presidente, nós, todos os Vereadores, não sabemos, por exemplo, qual 

o quadro de pessoal de várias Freguesias e, pelo que nos dizem os nossos 

companheiros em várias Assembleias de Freguesia, existem quadros de 

pessoal que aumentaram muito no último mandato, de Freguesias que não 

cumprem os contratos interadministrativos. Evidentemente que se as pessoas 

são contratadas é porque são necessárias, mas quando as Freguesias não têm 

capacidade financeira para pagar salários, não podem contratar. Penso que é 

simples e que não há grandes dúvidas sobre isto. Se tivéssemos uma empresa 

não contratávamos pessoas se não tivéssemos orçamento para pagar os seus 

salários, e serviço para lhes dar. Mas, mesmo tendo serviço para lhes dar, se 

não pudermos pagar não as contratamos. Penso que é assim do mais 

elementar bom senso em relação à gestão das empresas, e deve ser assim, 

também, na gestão de uma Freguesia, ou de uma autarquia local, seja ela qual 

for.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, requeremos, com a máxima urgência, ao dia de 

hoje, porque o mês acaba hoje, e deduzo que deve ser feito o relatório do mês 

de junho e do primeiro semestre, o ponto de situação de todos os contratos 

interadministrativos, desde o início do mandato. Deduzo que a grande maioria 

estará concluída, mas para termos a certeza, requeremos o seu ponto de 

situação, para podermos fazer a sua análise politicamente. Não podemos ter 

constantemente estas dúvidas e estas questões, até de antecipação de verbas 

para pagamento de salários, subsídio de Natal e de férias e daqui a três meses 

estamos em eleições.  ----------------------------------------------------------------------------  

Também não nos podemos esquecer da questão da conta da água nos SIMAR, 

porque no debate político entre os Deputados Municipais e Presidentes de 

Junta mistura-se tudo, como se fosse tudo a mesma coisa, quando são 

situações diferentes. Portanto, solicitamos um levantamento exaustivo, com 

urgência, para podermos fazer uma análise justa, tentando não politizar muito 

esta situação, porque é demasiadamente grave.  -----------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, quanto à questão 

da muralha em Montemor vamos recolher informação para a podermos 

transmitir.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a questão da habitação e do bairro Ropisa, não temos nenhum 

“ziguezague”. O que temos é a abordagem coerente de uma situação que é 

complexa, porque, como referiu, envolve pessoas com carências habitacionais. 

Portanto, é preciso ter as medidas adequadas para, ao mesmo tempo, não 

premiar aproveitamentos, não permitir que sem qualquer controlo as situações 

de bairros deste tipo progridam indiscriminadamente, mas também não criar 

situações de impacto social tremendo, para as quais não temos solução 

imediata. Concretizando, o que fizemos naquele bairro foi demolir casas 

precárias, barracas, que estavam desocupadas, algumas ainda em fase final 

de construção. Alguns manipularam a situação que ali se viveu, dizendo que 

havia pessoas naquelas casas, mas houve situações em que as pessoas se 

introduziram nas casas durante o fim de semana, o que não podemos aceitar 

que isso seja considerado como uma casa ocupada. Temos informado as 

pessoas do bairro, onde vivem mais de cem famílias, que não temos como 

intenção derrubar o bairro a eito, mas não podemos assistir impávidos e 

seremos ao seu crescimento, ainda mais quando há sinais claros de que esse 

crescimento envolve, também, negócios de venda de habitações precárias que 

são, a todo o título, condenáveis.  -------------------------------------------------------------  

O que fizemos foi derrubar o que não estava ocupado, mesmo que as 

ocupações previsíveis fossem por algumas pessoas que já vivem no bairro, 

outras não, vieram dos mais diversos pontos da área metropolitana e do país. 

A situação não é fácil. Não temos, neste momento, nenhuma perspetiva a curto 

prazo para resolver o problema daquele bairro, mas estamos a fazer um 

esforço para que nesse, e noutros locais, mas esse é aquele que tem maior 

significado, conter um crescimento que, para além de outras questões, quanto 

maior for o seu crescimento mais difícil será a solução.  --------------------------------  

Quanto a pessoas que passam à frente nos realojamentos, quero dizer ao 

senhor Vereador que nenhuma das pessoas que afirmou estar naquelas 

habitações foi realojada em casas da Câmara. Todos tiveram 
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acompanhamento pela Segurança Social e pelos serviços sociais da Câmara, 

mas nenhuma solicitou apoio habitacional.  ------------------------------------------------  

Têm existido outras intervenções deste tipo noutros pontos do concelho, que 

não tiveram este mediatismo. Mas esta prática de conter novas construções já 

a fizemos em dois locais diferentes na Freguesia de Unhos, com o mesmo 

objetivo, com os mesmos cuidados e as mesmas cautelas, em relação a 

pessoas que ali vivem há mais tempo e que têm uma situação mais 

consolidada. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, sobre o caneiro de Sacavém, quero informar que a empresa 

a quem está adjudicada a obra, relembro que esta adjudicação foi feita por 

concurso público internacional, foi exigida uma prévia qualificação aos 

concorrentes. Isto é, tinham de ser empresas com indicadores de robustez e 

capacidade financeira, e com experiência em obras desta tipologia. Porquê? 

Porque não podíamos correr o risco de ter concorrentes que não tinham 

robustez financeira, que apresentavam um preço qualquer e, depois, não 

tinham condições técnicas para fazer uma obra desta dimensão. Portanto, na 

preparação do concurso, tomámos as cautelas para que não aparecesse uma 

qualquer empresa sem capacidade para fazer uma obra desta dimensão. Ou 

seja, todas as empresas que concorreram a este concurso, incluindo a que o 

ganhou, eram empresas de grande dimensão no nosso mercado de 

construção. Aliás, era esse o objetivo da prévia qualificação.  ------------------------  

No dia onze de junho, esta empresa comunicou-nos a sua intenção de 

suspender a obra, à qual já respondemos com uma resolução fundamentada 

que sintetizando e numa linguagem pouco técnica e jurídica, o que diz é que 

não há nenhuma razão para o abandono dessa obra, há é incumprimento por 

parte da empresa. Aliás, incumprimento esse já consolidado numa penalidade 

aprovada aqui na Câmara Municipal há umas reuniões atrás. Nessa resposta 

refere-se, também, que o abandono da obra, a concretizar-se, significará uma 

grave lesão do interesse público e o Município de Loures tomará todas as 

medidas para que, se a empresa o fizer, essa situação seja devidamente 

tratada conforme a lei indica, quando uma empresa abandona uma obra e 

provoca com isso uma grave lesão do interesse público, como será o caso. 

Penso que nem será preciso muita fundamentação para se perceber que 
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abandonar aquela obra, a meio dos trabalhos, não deixa de ser uma ação, se 

se vier a concretizar, de grave lesão do interesse público. Neste momento 

ainda há trabalhadores da empresa na obra, mas foi retirada toda a maquinaria 

pesada.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O motivo que a empresa apresenta é que não lhe são reconhecidos valores, 

que considera serem-lhe devidos, por trabalhos a mais. Mas sobre isto posso 

dizer mais alguma coisa. Aliás, penso que foi distribuída a resolução 

fundamentada a todos os senhores Vereadores e aconselho vivamente a 

leitura dessa nossa missiva, porque ela escalpeliza muito bem os argumentos 

do empreiteiro. O que acontece é que a obra teve dois tipos de atrasos. O 

primeiro atraso por questões que ocorreram no decurso de obras, sobre as 

quais o senhor Vereador tem intervindo muito, nomeadamente, a questão das 

lamas contaminadas, o solo rochoso que em determinado ponto do percurso da 

obra foi encontrado e que que não existia no resto do percurso que exige outra 

atuação e, também, algumas alterações no método construtivo. ---------------------   

Essas questões levaram a Câmara, este órgão, a aprovar seis modificações 

objetivas ao contrato, são aquelas que estão aprovadas até agora, que 

atribuem ao empreiteiro a possibilidade de ter uma remuneração por trabalhos 

a mais, adicionais, no valor de um milhão novecentos e muitos mil euros, quase 

dois milhões de euros, dos quais seiscentos mil euros já foram efetivamente 

pagos. O restante só ainda não foi pago porque a empresa se recusa a assinar 

os respetivos autos, ou porque quer mais dinheiro, ou porque acha que o prazo 

deve ser ainda mais estendido.  ---------------------------------------------------------------  

Portanto, uma parte dos motivos do atraso está relacionado com circunstâncias 

objetivas da obra. A outra parte dos atrasos deve-se a uma ausência de 

organização adequada do trabalho e, sobretudo, com insuficiente colocação de 

recursos na obra, comprovada pela fiscalização. Ou seja, com a colocação de 

recursos insuficientes para cumprir a calendarização que está prevista no 

contrato, e com a qual o empreiteiro se comprometeu quando assinou o 

contrato.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dito isto, consideramos esta atitude, a confirmar-se, da maior gravidade, 

entendemos que ela deve merecer, da parte do Município, a reação com todos 

os meios legais ao seu dispor e, se se confirmar, terá de se usar o quadro legal 
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existente para garantir que a obra é concluída no mais curto espaço de tempo 

possível, tendo em conta a sua importância e o impacto que ela tem na vida 

das pessoas em Sacavém.  ---------------------------------------------------------------------      

Penso que nos próximos dias haverá uma maior clarificação desta situação, 

que não quero dar já como totalmente clarificada. Mas a situação encaminha-

se neste sentido que estou a descrever.  ----------------------------------------------------  

Quanto aos contratos interadministrativos, quero dizer que a prática da Câmara 

tem sido a de tratar por igual todas as Freguesias do concelho. Penso que por 

entre muito debate político à volta do relacionamento com as Freguesias, até 

agora, e ainda bem, ninguém veio dizer que a Câmara tinha tratado uns de 

forma mais favorável e outros de forma menos favorável. Reagimos é a factos 

objetivos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Vamos fornecer a todos os senhores Vereadores o ponto de situação dos 

contratos interadministrativos para investimento, que é uma situação sempre 

evolutiva e devo dizer que, em traços gerais, a situação é de generalizado 

cumprimento. Esse é o traço principal. Ou seja, na maioria das Freguesias e 

das obras, de todas as forças políticas, o traço é de cumprimento. Há um ou 

outro atraso, uma ou outra dificuldade, como é natural nestas situações. Mas 

quando há fundamentação de que a situação está a avançar e houve apenas 

um percalço de qualquer tipo, isso merece-nos confiança. É assim que 

tratamos todas as Freguesias.  -----------------------------------------------------------------  

Outra situação é a de uma Freguesia que tinha por executar um contrato ainda 

de dois mil e dezanove, e já determinámos, nesta Câmara, a retirada dessa 

verba na transferência mensal, conforme está previsto no contrato 

interadministrativo, que já aconteceu. Há, em relação a essa mesma Freguesia 

e a algumas outras, outros contratos cujo prazo termina, como referiu o senhor 

Vereador, no mês de julho, mas em relação a alguns casos há obras em curso. 

Portanto, mesmo que não estejam totalmente concluídas no mês de julho, se a 

obra está em franco desenvolvimento e está a ser terminada não questionamos 

isso. Ou seja, há aqui uma relação de boa-fé que penso que se deve manter. 

No entanto, há outros casos em que as obras ainda nem sequer começaram. 

Aliás, o senhor Vereador ouviu alguns exemplos numa das intervenções 

naquela reunião da Assembleia Municipal, em que a Freguesia diz que está 
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tudo pronto, que tudo vai acontecer nas próximas semanas e ficará tudo 

concluído, veremos.  ------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, o que fazemos é acompanhar de perto estes trabalhos. No 

entanto quero sublinhar que o resultado geral é positivo, de cumprimento, de 

concretização das obras e nada temos a dizer na esmagadora maioria dos 

casos. Mas, há uma situação em que já se confirmou que não é assim, e 

noutros casos os riscos de incumprimento são elevados. Portanto, faremos 

chegar a todos esse balanço.  ------------------------------------------------------------------  

Quanto a questões sobre quadros de pessoal, quero dizer que posso ter 

pessoalmente muitas opiniões sobre isso, e tenho, mas enquanto Presidente 

da Câmara não sou escrutinador dos deveres das Juntas de Freguesia, a não 

ser naquilo que está relacionado com contratos assumidos entre as Juntas de 

Freguesia e a Câmara Municipal. Tudo o resto caberá a outras entidades, à 

população e às forças políticas em cada Freguesia. É aí que esse debate tem 

de ser feito.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos SIMAR, as três Freguesias relapsas têm, neste momento, já 

acordos de pagamento, que até aos últimos dias têm vindo a cumprir. Os 

SIMAR têm a política de que todos os devedores têm direito a pedir um acordo 

de pagamentos, mas, o que temos, permitam-me fazer este comentário, é o 

pagamento em sessenta prestações daquilo que nalguns casos já se recebeu. 

Mas são essas as regras que existem e assim acontecerá.  ---------------------------  

Da nossa parte continuamos com o mesmo compromisso. Ou seja, à medida 

que completarem o pagamento de cada ano, se houver margem para 

ressarcimento, como fizemos com todas as outras Freguesias, faremos 

também com estas três Freguesias logo que haja comprovativo do pagamento 

dessas faturas, o que até agora não aconteceu.  -----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, obrigado 

pelos esclarecimentos e fico a aguardar o envio desses dados, e também não 

vou escalpelizar muito mais estas questões.  ----------------------------------------------  

Parece-me, relativamente à questão da Ropisa, que o Município podia ir mais 

longe, mas compreendo o raciocínio e a lógica de pensamento, embora não 

concorde a cem por cento. ----------------------------------------------------------------------   
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No entanto, quero apresentar uma outra questão para perceber o 

funcionamento deste tipo de situações. Neste fim de semana houve uma 

reunião dos coproprietários das três AUGI’s de Montemor, em que o Município 

esteve presente através de um técnico que é de uma seriedade intelectual e 

profissional, mas também pessoal, o arquiteto Rui Paulo. O Município tem o 

hábito de participar através de um técnico nestas reuniões, e a minha questão 

é a seguinte: é normal as Freguesias serem representadas por eleitos locais? É 

normal as Freguesias estarem presentes neste tipo de reuniões? Porque foi a 

primeira vez que tive conhecimento da presença de um membro do Executivo, 

neste caso da Freguesia de Loures, supostamente a convite ninguém sabe 

muito bem de quem. É recorrente este tipo de situação, sendo um eleito local?   

O senhor Presidente poderá dizer que essa é uma questão entre os 

coproprietários e a Freguesia. Mas o Município também faz parte deste tipo de 

reuniões, e bem, para responder e apoiar os proprietários nos problemas que 

tenham a resolver com o Município e ali os técnicos podem dar uma resposta 

rápida, o que não me parece fazer sentido, independentemente de ser a 

Freguesia de Loures, ou outra qualquer, é usarem estas reuniões para fazerem 

propaganda política.  ------------------------------------------------------------------------------  

Penso que o Município dá um excelente sinal em enviar para estas reuniões 

apenas um técnico, separando as águas. Mas o Município tem de referir às 

Freguesias que, salvo melhor opinião, os senhores me dirão se estou errado, 

não têm nenhum tipo de competências sobre as AUGI’s, nem têm de opinar 

sobre esta situação, a não ser que se peça um parecer específico. Mas, se isso 

acontecer, será o Município a pedi-lo.  -------------------------------------------------------  

Assim, solicito ao Município, que tem uma atuação positiva, que faça uma 

crítica clara às Freguesias, que tomam conta destas reuniões para fazerem 

propaganda política, muitas vezes até criticando o Município. Não foi este o 

caso, o que se compreende, dado serem da mesma cor política. Mas isto não é 

aceitável durante o mandato, muito menos a três meses das eleições.  -----------  

Portanto, peço ao senhor Presidente que formalmente, ou informalmente, 

explique aos senhores Presidentes de Junta de Freguesia que não têm o 

direito a ter eleitos dos seus executivos neste tipo de reuniões. A não ser 

assim, os três Vereadores do Partido Social Democrata começam a aparecer 
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em todas as reuniões, assim como todos os senhores Vereadores, e o senhor 

Presidente também tem todo o direito de aparecer em todas as reuniões.  -------  

Acho que o Município esteve muito bem em enviar um técnico, neste caso foi o 

arquiteto Rui Paulo, um técnico de inegável valor intelectual, de qualidade 

profissional e técnica, mas a Freguesia não tem de enviar eleitos locais, porque 

as Freguesias, salvo melhor opinião, não têm competências relativamente às 

AUGI’s.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaria que o senhor Presidente pudesse transmitir esta opinião aos senhores 

Presidentes de Junta de Freguesia, em nome desta Câmara, porque lesa o 

mais elementar dever de um bom autarca.  ------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, relativamente a 

esta questão concreta do senhor Vereador Nuno Botelho, quero dizer que 

discordo completamente da sua opinião. Penso que, acima de tudo, temos de 

ter consciência que os autarcas locais, quer das Freguesias, quer da Câmara, 

estão envolvidos nos diversos processos, não só relativamente a pareceres, 

mas, também, no interesse das populações.  ----------------------------------------------  

Neste caso em concreto quero dar nota que tem havido, por exemplo, algumas 

Freguesias da zona oriental, em que as próprias Freguesias, por via de 

protocolos aprovados aqui em reunião de Câmara, fazem parte das soluções 

de algumas obras de infraestruturas que são necessárias para consolidar 

aquelas AUGI’s, que existem naqueles territórios há tanto tempo, e muitas 

delas votámos contra. Mas vemos isso de bom tom e como positivo.  --------------  

Senhor Vereador, nesse sábado em que ocorreu essa reunião eu estava aqui a 

participar numa outra reunião da AUGI das Almoinhas. Acontece que são 

tantas as AUGI’s e os processos, que só um Vereador não consegue estar em 

todas, e vão-se distribuindo pelos técnicos. Por exemplo, estava aqui, também, 

o arquiteto José António, também um excelente técnico desta unidade, mas 

temos que nos dividir, porque, efetivamente, é impossível estar em todas as 

reuniões. Neste momento, o que está a acontecer nas AUGI’s, o empenho e a 

dedicação que se regista, por força da vontade das comissões e do seu 

envolvimento, não consigo estar em todo o lado, porque, senão, também eu 

estaria nessa reunião.  ----------------------------------------------------------------------------  
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Naturalmente que não estamos em todas as reuniões das comissões, porque 

elas ao longo do processo de legalização são dezenas, mas faz todo o sentido, 

parece-me a mim, o envolvimento dos eleitos em reuniões especificas, onde há 

temas concretos de decisão, onde é necessário o envolvimento dos eleitos e o 

apoio em algumas questões.  -------------------------------------------------------------------  

Penso que o envolvimento é positivo. Não sei em concreto a que se está a 

referir o senhor Vereador, mas o envolvimento dos eleitos é positiva, não só da 

Câmara, como da Freguesia, porque muitas vezes é fruto desse empenho e 

desse apoio que as comissões desenrolam com mais celeridade o 

licenciamento e a emissão do alvará desses bairros.  -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, há dois assuntos 

sobre os quais quero intervir, e quero relembrar o senhor Vereador Nuno 

Botelho que ao contrário das Câmaras Municipais, como saberá pelo menos 

por experiência alheia, as Juntas de Freguesia não têm um quadro de pessoal 

técnico que permita não ser um eleito ou o Presidente a estar presente nessas 

reuniões.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Como referiu o senhor Vereador Tiago Matias, e muito bem, muitas das vezes 

são esses mesmos autarcas que possibilitam que muitos dos casos sejam 

resolvidos, nomeadamente, com a celebração de protocolos entre as 

comissões de moradores e as Juntas de Freguesia, para os trabalhos de 

urbanização que, se não, teriam de ser prestadas cauções que muitas 

administrações conjuntas não têm. Portanto, fazem parte da solução, sejam 

eles quem forem. Ou seja, qualquer autarca, de qualquer força política, em 

princípio fará sempre parte da solução e o melhor para a sua população.  --------  

Aquilo que o senhor Vereador aqui fez foi menorizar, também, a atitude e a 

assunção de competências por parte dos autarcas das Freguesias, porque 

estes autarcas não servem só para limpar a rua, servem, também, para 

resolver os problemas dessa mesma rua. É importante deixar isso esclarecido.  

Senhor Presidente, mudando de assunto, gostaria de solicitar o ponto de 

situação no que se refere à retirada do amianto das escolas. Não sei se têm 

conhecimento, mas chegou ao nosso conhecimento que foi detetado que a 

escola Júlio Dinis, do agrupamento de escolas de Santa Iria de Azóia, tem, 
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também, fibrocimento. Esta escola não estaria no primeiro levantamento que foi 

contratualizado para remoção do fibrocimento, no que respeita ao parque 

escolar do Município de Loures. Ora, tendo sido agora detetado, existe algum 

planeamento para a retirada do fibrocimento ainda antes do início do próximo 

ano letivo?  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma outra nota que deixo, esta com algum desagrado, é que chegou ao meu 

conhecimento que em setembro de dois mil e vinte, fruto de umas obras que 

estavam a ser levadas a cabo na Bobadela, na rua Bento Gonçalves, por parte 

dos SIMAR, onde um munícipe teve um acidente com a sua viatura numa 

tampa, um sumidouro, que não estava devidamente sinalizado e não tinha sido 

levantado pelos SIMAR para a altura do pavimento. Este problema aconteceu a 

dez de setembro de dois mil e vinte, e este munícipe da União de Freguesias 

de Santa Iria, São João da Talha e Bobadela, procedeu a muitos contatos na 

tentativa de resolução deste problema com os SIMAR, que não deram os frutos 

necessários para a sua resolução. Inclusivamente, numa das missivas que os 

SIMAR remeteram ao munícipe enviou os dados do empreiteiro, para que este 

fosse junto do empreiteiro para que lhe resolvesse a situação, numa obra 

adjudicada pelos SIMAR. Não sei se o “modus operandi” é este. Ou seja, há 

uma obra feita por uma entidade, essa entidade adjudica a obra, mas se 

acontece algum problema com alguém que vai ali a passar, essa entidade não 

assume essa ocorrência, e aquilo que faz é dar ao munícipe os dados do 

empreiteiro para entrar em contato com ele e resolver o problema. O que é 

facto é que, ao dia de hoje, o problema não se encontra resolvido. O munícipe 

não tem acesso à viatura, encontra-se danificada na oficina, porque não tem 

verbas para fazer a reparação da mesma, nem sequer tem informação do 

seguro de como proceder, nem os SIMAR deram qualquer “cavaco”, desde há 

um ano, sobre o que fazer relativamente à viatura.  --------------------------------------   

Senhor Presidente, penso que é grave uma situação destas passar-se no 

nosso Município. É grave que aquando da identificação do acidente e da 

anomalia, a informação que deram ao munícipe tenha siso para entrar em 

contato diretamente com a empresa a quem tinham sido adjudicadas aquelas 

obras, e não tentarem resolver o problema “per si”. --------------------------------------  
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Assim, aquilo que solicito é que sejam dadas algumas indicações nestes casos 

para melhorarem a celeridade na resolução destes problemas, que trazem, 

efetivamente, um transtorno grande na vida dos munícipes, dos fregueses e de 

todos aqueles que pensam que a confiança entre as instituições públicas deve 

ser mantida. Mas esta situação é uma quebra muito grande da confiança que 

temos nas entidades públicas representadas no nosso Município.  -----------------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, eu próprio estive a 

conversar com esse munícipe, no sábado à tarde, já encaminhei toda a 

informação para o meu gabinete e estamos a procurar obter informação dos 

SIMAR sobre essa matéria. Neste momento não tenho mais informação para 

lhe dar. O que lhe posso dizer é que vou acompanhar pessoalmente essa 

situação, e saber se há alguma explicação plausível para o que aconteceu. À 

primeira vista parece um pouco estranho, como o senhor Vereador aqui 

manifestou, e tem de haver uma resposta adequada da parte dos serviços, 

sejam eles quais forem, a situações que sejam da sua responsabilidade direta, 

ou indireta. Sobre isso não tenho nenhuma dúvida.  -------------------------------------  

Nos períodos em que tenho estado nos SIMAR frequentemente tenho 

intervindo para resolver situações deste tipo, porque, de facto, não pode haver 

um ping-pong entre entidades numa situação concreta. Ou a situação não tem 

fundamento, pode acontecer nalguns casos, e então tem que se demonstrar 

isso, ou tem, e tendo tem de haver uma resposta concreta de alguém.  -----------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, devo ter sido 

eu que me expliquei mal, dada a intervenção dos senhores Vereadores Tiago 

Matias e Nuno Dias. Mas, senhores Vereadores, há um ditado popular 

português, muito conhecido, que é: “a casamentos e batizados não vás sem 

seres convidado”. Com isto quero dizer o seguinte: primeiro, eu até enalteci a 

presença do Município. Portanto, não percebi muito bem o que quis dizer. 

Referi que o Município faz bem em estar presente nestas reuniões, não me 

choca que em última instância, se for preciso, o Vereador esteja presente para 

prestar esclarecimentos, ótimo. Não há nenhum problema.  ---------------------------  
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O que eu pus em causa foi a presença de eleitos locais, neste caso da 

Assembleia de Freguesia, e ao contrário do que diz o senhor Vereador Nuno 

Dias não estou sempre a subestimar o seu papel, nem o seu trabalho. Muito 

pelo contrário, estou a valorizá-lo. É por estar a valorizá-lo que penso que é 

pouco honroso, para quem exerce esse cargo, utilizá-lo para ganhos políticos 

primários.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Permitam-me que diga que quando as pessoas aparecem, sem serem 

convidadas, seja onde for, é sempre de mau tom. Quando aparecem, dão 

palpites e fazem campanha política, ainda pior. Quando se questiona a sua 

presença, respondem que são um eleito local e que podem estar ali.  -------------  

O senhor Vereador, se calhar, até teve boa intenção no que disse, mas temos 

que analisar os casos concretos e, os casos concretos são simples, “a 

casamentos e batizados não vás sem seres convidado”. Muito menos a três 

meses das eleições, de forma a utilizar este tipo de reuniões, que não têm um 

caráter público, ao contrário do que as pessoas pensam, para fazer campanha 

eleitoral. Uma situação é o senhor Vereador, um técnico ou um chefe de 

divisão do Município estarem presentes para dar algum tipo de justificação, 

esclarecimento ou apoio a situações concreta, outra coisa é um eleito da 

Assembleia de Freguesia, que nada tem a ver com o assunto, nem a 

Freguesia, nem ele próprio. Portanto, são situações diferentes, e penso que 

devem ser censuradas por todos nós, como eleitos locais. Todos nós somos 

eleitos pelo povo, devemos ter a consciência que estamos aqui a exercer um 

cargo e não a fazer propaganda política para os nossos partidos.  ------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, para responder 

às questões do senhor Vereador Nuno Dias, quero dar nota que neste 

momento, a esta data, a execução das empreitadas da retirada do fibrocimento 

nas escolas está em setenta e seis por cento de obra realizada.  --------------------  

Sobre a escola básica Júlio Dinis o procedimento está em curso, e pensamos 

que o fibrocimento poderá ser retirado, se tudo correr bem, durante as férias do 

verão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quero aproveitar, também, esta oportunidade, para dizer que há empreitadas, 

e esta também é complexa, que correm muito bem. Sobre esta empreitada, na 
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devida altura teremos de registar isso formalmente, não posso deixar de 

salientar a qualidade do envolvimento dos serviços do Departamento de Obras 

Municipais, do Departamento da Educação em articulação com os 

agrupamentos e, também, o papel que têm tido os agrupamentos e das 

associações de pais, no sucesso desta operação complexa, que é a retirada do 

fibrocimento das escolas do nosso concelho.  ---------------------------------------------  

É um trabalho partilhado com três empresas, não é só uma, com uma 

complexidade acrescida, face à sensibilidade do tema e da questão em 

concreto, que é a retirada deste material, as precauções de segurança e de 

prevenção da qualidade do ar, estando na presença de pessoas e das crianças 

que frequentam as nossas escolas. Portanto, desde já quero deixar registado, 

sem que na devida altura se faça o devido e formal agradecimento, o sucesso 

que está a ser esta operação, onde intervém o Departamento de Obras 

Municipais, o Departamento de Educação, os agrupamentos de escolas, as 

associações de pais e as empresas, e qualidade da articulação que tem 

existido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, agradeço as 

respostas do senhor Vereador Tiago Matias, e quero dizer que não sou 

daqueles arautos que dizem que todas as obras e todas as empreitadas estão 

mal. Não. Aquilo que costumo dizer é que, naquilo que corre mal, devemos 

retirar ensinamentos para que no futuro possamos melhorar, de forma a não 

sentirmos essas deficiências novamente.  --------------------------------------------------    

Senhor Vereador Nuno Botelho, eu compreendo a sua intenção, devia era ter 

feito ao contrário. O fazer ao contrário era saber se, efetivamente, na maioria 

dos casos, os autarcas das Freguesias são, ou não, convidados para essas 

ações, porque na maior parte dos casos até são. São convidados até por aquilo 

que eu disse, porque muitas vezes fazem parte da solução, muitas vezes são 

eles que conhecem, de forma mais fina, o território e os problemas efetivos dos 

locais. Portanto, faz todo o sentido que estejam presentes, até pela 

proximidade que têm. Muitas vezes esquecemo-nos, quando estamos num 

patamar acima, que um autarca da Freguesia tem conhecimento de todos os 

problemas, no imediato, logo na altura, e tem acesso a eles diretamente. --------  
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Se o senhor Vereador quiser falar com um Presidente de Junta vai à Junta de 

Freguesia, e é muito mais fácil falar com ele e expor-lhe todos os problemas, 

independentemente de quem tem a competência para a resolução do mesmo, 

do que falar com o Presidente da Câmara, ou com algum Vereador, e vai-se 

tornando mais difícil consoante vai subindo o grau de competência.  ---------------  

Quero dizer-lhe que já estive em muitas reuniões de comissões de moradores, 

enquanto eleito da Freguesia, e todas elas foram solicitadas pelo Município 

para que a Junta estivesse presente, ou pelas associações de moradores, e 

penso que fazem todo o sentido.  -------------------------------------------------------------  

Aquilo que o senhor Vereador referiu não foi isto. Aquilo que disse é que não 

tinham que lá estar de maneira nenhuma. Discordo, porque quando são 

solicitadas as presenças nestas ações, devem de comparecer, participar e 

apoiar naquilo que for preciso.  -----------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, sendo assim 

terminamos o Período de Antes da Ordem do Dia, e pergunto se há consenso 

para integrar as duas propostas dos SIMAR.  ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, os 

Vereadores do Partido Social Democrata aceitam a sua integração no Ordem 

do Dia, mas poderá ter que ficar em Ordem do Dia, porque ainda não tivemos 

tempo de analisar as propostas de deliberação.  ------------------------------------------  

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

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

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

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

--------------------- PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO A ADMITIR  ---------------------  

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

PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 300/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 183/2021, DE 25 DE 
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JUNHO, REFERENTE AO 2º PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA AV. D. DINIS E 

REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO A ODIVELAS – 

FASE 1B ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI ADMITIDA POR UNANIMIDADE -----  

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

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

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

PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 301/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 186/2021, DE 25 DE 

JUNHO, REFERENTE A ADENDA AO CONTRATO DA EMPREITADA DE 

SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO NA URBANIZAÇÃO DA 

CODIVEL – FASE 1 -------------------------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO FOI ADMITIDA POR UNANIMIDADE -----  

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

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

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

PONTO SEIS - ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2021.05.19 -------------------------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, E OS VEREADORES, SRS. CASIMIRO 

ANTÓNIO DA PIEDADE MENEZES E ANTÓNIO MANUEL LOPES 

MARCELINO E A VEREADORA, SRA. MARIA RITA COLAÇO LEÃO, NÃO 

PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES 

NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA  ---------------------------------------------------  
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PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 287/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E DELIBERAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A NÃO 

ADJUDICAÇÃO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO E 

REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR RELATIVA AO CONCURSO 

PÚBLICO VISANDO A CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE 

PARCELA DE TERRENO SITA EM MOSCAVIDE PARA CONSTRUÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

SUBTERRÂNEO -----------------------------------------------------------------------------------  

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

A. Por deliberação tomada na 8.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal de Loures, realizada em 17 de setembro de 2020, que incidiu 

sobre a proposta de deliberação nº 421/2020, foi aprovado o procedimento 

de concurso tendente à celebração de um contrato de cedência em direito 

de superfície de uma parcela de terreno, com a área de 8.122 m2, com 

direito de utilização do subsolo, para construção de um equipamento e 

construção de um parque para estacionamento automóvel subterrâneo e 

subsequente exploração pelo prazo de 40 anos; --------------------------------------  

B. Por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 30 de dezembro 

de 2020, foi prorrogado o prazo para apresentação das propostas no âmbito 

do procedimento de concurso público tendente à celebração de um contrato 

de cedência em direito de superfície de uma parcela de terreno, com a área 

de 8.122 m2, com direito de utilização do subsolo, para construção de um 

equipamento e construção de um parque de estacionamento automóvel 

subterrâneo e subsequente exploração pelo prazo de 40 anos, com as 

contrapartidas previstas e integrantes do Caderno de Encargos, até ao dia 4 

de fevereiro de 2021, ratificado na 79.ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Loures, realizada em 13 de janeiro de 2021; -------------------------  

C. Em 22 de fevereiro de 2021, reuniu o Júri para abertura e análise das 

propostas, tendo-se verificado que não foram apresentadas propostas no 

procedimento, ficando o mesmo deserto; ------------------------------------------------  
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D. A não apresentação de propostas por nenhum concorrente constitui causa 

de não adjudicação, extinguindo-se o procedimento e determina a revogação 

da decisão de contratar. ----------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 

do artigo 33.º e na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal para 

deliberação, a não adjudicação do procedimento de concurso público tendente 

à celebração de um contrato de cedência em direito de superfície de uma 

parcela de terreno, com a área de 8.122 m2, com direito de utilização do 

subsolo, para construção de um equipamento e construção de um parque para 

estacionamento automóvel subterrâneo e subsequente exploração pelo prazo 

de 40 anos, com a consequente extinção do procedimento, revogando a 

decisão de contratar, por analogia, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 

do artigo 79.º conjugado com o n.º 1 do artigo 80.º ambos do Código dos 

Contratos Públicos. (…)” -------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  -  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: senhores Vereadores, a proposta é 

clara. O que estamos a fazer é a analisar com eventuais interessados as 

questões que levaram à não apresentação de quaisquer propostas, para 

refletirmos isso, envolvendo no momento próprio a Junta de Freguesia, numa 

proposta de reabertura do procedimento, que poderá ter algumas alterações, 

de modo a conseguirmos atingir o objetivo que é ter concorrentes. É esse o 

objetivo principal.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

SENHORA VEREADORA E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------------------------  
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PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 288/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR O RELATÓRIO 

FINAL, A ADJUDICAÇÃO E A MINUTA DO CONTRATO REFERENTE AO 

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO 

ÂMBITO DO PROJETO AMA – ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO --------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de Loures foi lançado o 

concurso público em conformidade com o previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea 

c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos 

Contratos Públicos, concurso desenvolvido sob o número de processo 

54047/DCA/2021, com vista à celebração de contratos para aquisição de 

serviços de transporte no âmbito do projeto AMA – Adaptação ao Meio 

Aquático, por lotes, em número de 4, para o ano letivo de 2021/2022; -------------  

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri do 

procedimento elaborou o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 

ordenação das propostas apresentadas pelos concorrentes, tendo-o submetido 

a audiência prévia com concessão de prazo que também já decorreu, e sem 

que fossem apresentadas quaisquer observações por parte dos concorrentes 

nesse âmbito; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final, que se anexa, e que cabe 

submeter a deliberação da Câmara Municipal de Loures com vista à aprovação 

do mesmo, em virtude de ser o órgão competente para a decisão de contratar; -  

D. O teor do Relatório Final, dá nota, em síntese, da proposta de adjudicação 

dos lotes 1, 2, 3 e 4 à mesma entidade, a concorrente V.A. Tour Operador 

Unipessoal, Lda., porquanto essa mesma entidade apresentou o mais baixo 

preço para cada um dos respetivos lotes, sendo, portanto, ordenada em 1.º 

lugar em cada um deles; -------------------------------------------------------------------------  

E. O preço base do lote 1 foi fixado em €146.398,50 (cento e quarenta e seis 

mil, trezentos e noventa e oito euros e cinquenta cêntimos), e é agora proposto 

adjudicar a proposta da concorrente V.A. Tour Operador Unipessoal, Lda., com 

o preço global de €106.863,00 (cento e seis mil, oitocentos e sessenta e três 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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F. O preço base do lote 2 foi fixado em €93.305,50 (noventa e três mil, 

trezentos e cinco euros e cinquenta cêntimos), e é agora proposto adjudicar a 

proposta da concorrente V.A. Tour Operador Unipessoal, Lda., com o preço 

global de €71.242,00 (setenta e um mil, duzentos e quarenta e dois euros); -----  

G. O preço base do lote 3 foi fixado em €80.582,00 (oitenta mil, quinhentos e 

oitenta e dois euros), e é agora proposto adjudicar a proposta da concorrente 

V.A. Tour Operador Unipessoal, Lda., com o preço global de €71.242,00 

(setenta e um mil, duzentos e quarenta e dois euros); ----------------------------------  

H. O preço base do lote 4 foi fixado €95.190,50 (noventa e cinco mil, cento e 

noventa euros e cinquenta cêntimos), e é agora proposto adjudicar a proposta 

da concorrente V.A. Tour Operador Unipessoal, Lda., com o preço global de 

€47.435,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco euros); -------------  

I. O preço base global fixado no concurso, decorrente do somatório dos preços 

base dos lotes 1, 2, 3 e 4, foi de €415.476,50 (quatrocentos e quinze mil, 

quatrocentos e setenta e seis euros e cinquenta cêntimos) e o que agora se 

propõe adjudicar resulta no preço contratual global máximo de €296.782,00 

(duzentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e dois euros), traduzindo-

se numa poupança para o Município, tendo em conta o valor inicial estimado 

que o Município estava disposto a suportar, de €118.694,50 (cento e dezoito 

mil, seiscentos e noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos); --------------------  

J. Adjudicada que seja a proposta da concorrente V.A. Tour Operador 

Unipessoal, Lda., em cada um dos lotes 1, 2, 3 e 4 do procedimento, se mostra 

necessária a aprovação, por parte da Câmara Municipal, do projeto de minuta 

do contrato a celebrar, (…);  --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos termos do disposto na alínea 

dd), do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, nos 

artigos 73.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 148.º, todos do Código dos 

Contratos Públicos, na sua redação atual, aprovar: --------------------------------------  

1 – O Relatório Final referente ao concurso público desenvolvido sob o número 

de processo 54047/DCA/2021, com vista à celebração de contratos de 

aquisição de serviços de transporte no âmbito do projeto AMA – Adaptação ao 

Meio Aquático, por lotes, em número de 4, para o ano letivo de 2021/2022; ------  
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2 – E, conforme decorre do dito relatório, as inerentes adjudicações às 

propostas apresentadas pela concorrente V.A. Tour Operador Unipessoal, Lda. 

e ordenadas em 1.º lugar em cada um dos lotes 1, 2, 3 e 4, e pelos preços 

contratuais, por lote, conforme se seguem: -------------------------------------------------  

- Lote 1: €106.863,00 (cento e seis mil, oitocentos e sessenta e três euros); -----  

- Lote 2: €71.242,00 (setenta e um mil, duzentos e quarenta e dois euros);-------  

- Lote 3: €71.242,00 (setenta e um mil, duzentos e quarenta e dois euros);-------  

- Lote 4: €47.435,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco euros); -  

3 – O projeto de minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures e a 

entidade concorrente V.A. Tour Operador Unipessoal, Lda., respeitante aos 4 

lotes em apreço nesta proposta. (…)” --------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 289/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR AS MEDIDAS 

EXTRAORDINÁRIAS EM SEDE DE ARRENDAMENTO NO ÂMBITO DA 

PANDEMIA COVID 19 ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O estado de emergência e/ou calamidade com que o país se tem 

confrontado nestes últimos meses, com implicações no agravamento 

socioeconómico das famílias realojadas em património municipal e 

consequente dificuldade no cumprimento dos seus compromissos, 

nomeadamente no que respeita ao pagamento da renda mensal; ---------------  

B. O Município implementou as medidas aprovadas pelas Propostas de 

Deliberação n.º 484/2020 e 40/2021, aprovadas na 72.ª Reunião ordinária, 

de 07.10.2020 e na 80.ª Reunião ordinária, de 24.01.2021, respetivamente, 

e cujo prolongamento se considera necessário propor face à manutenção 

dos pressupostos que estiveram subjacentes às mesmas.  ------------------------  

Tenho a hora de propor: --------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto nas alíneas i) e h) 

do n.º 2 do artigo 23.º e das alíneas e) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere aprovar: --------------  

1. A isenção da aplicação da indeminização moratória (IM)/juros às rendas de 

habitação municipal até dezembro de 2021; --------------------------------------------  

2. O alargamento do prazo do pagamento em mais 45 dias em todas as faturas 

emitidas até dezembro de 2021, permitindo deste modo que a fatura de 

dezembro seja paga até final do mês de janeiro 2022. (…)” -----------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 290/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR A ACEITAÇÃO DA 

DOAÇÃO DO LIVRO “MEMÓRIAS E ENCANTOS DE PENHA GARCIA” PARA 

INTEGRAÇÃO NO ACERVO DO POLO DE SACAVÉM DA ACADEMIA DOS 

SABERES - UNIVERSIDADE SÉNIOR DE LOURES ------------------------------------  

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

A. O proprietário do livro “Memórias e Encantos de Penha Garcia”, melhor 

descrito na informação n.º 35/DE-ACADEMIA/SLC, de 14 de junho, pretende 

doá-lo ao Município de Loures, por forma a que conste no acervo do Polo de 

Sacavém da Academia dos Saberes – Universidade Sénior de Loures; --------  

B. É competência da Câmara Municipal aceitar doações, legados e heranças a 

benefício de inventário. -----------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea j), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a aceitação da doação do livro “Memórias e Encantos de Penha Garcia”, para 

integração no acervo do Polo de Sacavém da Academia dos Saberes – 

Universidade Sénior de Loures. (…)” ---------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 291/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO 

DE 12 (DOZE) CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO CERTO E 1 (UM) 

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO INCERTO, PARA A GESLOURES, 

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA --------------  

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

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

A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal. Lda., 

através do Oficio 015/PCA de 15/06/2021 vem solicitar à Câmara 

Municipal deliberação sobre a necessidade de recrutamento de recursos 

humanos; --------------------------------------------------------------------------------------  

B. Todas as tarefas adstritas ao Departamento de Operação, Manutenção e 

Conservação de Equipamentos, entre as quais o apoio direto aos alunos 

do Projeto de Adaptação ao Meio Aquático, se verifica a necessidade de 

promover o recrutamento de até 12 trabalhadores de apoio; -------------------  

C. Igualmente há a necessidade de promover o recrutamento de um 

assistente administrativo por forma a assegurar o cumprimento das 

atividades inerente ao Serviço de Atenção ao Cliente e Secretarias, 

considerando o período de férias que se aproxima e antecipando a 

ausência de uma trabalhadora grávida;  ----------------------------------------------  

D. A imprescindibilidade do recrutamento tendo em vista assegurar o 

cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente 

estabelecidas, sendo os recrutamentos imprescindíveis para a assegurar 

a capacidade operacional mínima dos serviços, nomeadamente de 

atendimento ao público, tarefa cuja não execução seria suscetível de pôr 

em causa o funcionamento da empresa e o cumprimento das obrigações 

de prestação de serviço público a que está vinculada; ---------------------------  
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E. A impossibilidade de satisfazer as necessidades de pessoal por recurso a 

pessoal que já se encontre colocado em situação de requalificação ou ao 

abrigo de outros instrumentos de mobilidade; --------------------------------------  

F. Os encargos com os recrutamentos em causa estão incluídos no 

orçamento da Gesloures em vigor; -----------------------------------------------------  

G. O cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos 

na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei n.º 66-B/2012, 

de 31 de dezembro; ------------------------------------------------------------------------  

H. No ano de 2021, nos termos do artigo 59.º, n.º 2 da Lei n.º 75--B/2020, de 

31 de dezembro, “As empresas do setor público empresarial só podem 

proceder ao recrutamento de trabalhadores para a constituição de 

vínculos de emprego por tempo indeterminado ou a termo nos termos do 

disposto no decreto-lei de execução orçamental.". --------------------------------  

I. Nos anos anteriores, a Lei do Orçamento de Estado integrou disposição 

idêntica, tendo sido adotado o entendimento, face ao disposto no decreto-

lei de execução orçamental, que a competência para autorizar a 

celebração de contratos de trabalho estaria cometida à Câmara Municipal. 

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

Ao abrigo da alínea f) do nº 1 do artigo 33º, do anexo i da lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 37º, da Lei 50/2012 

de 31 de agosto, e nos termos do artigo 59.º, n.º 2 da Lei n.º 75-B/2020, de 31 

de dezembro, a Câmara Municipal delibere autorizar a Gesloures, Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M, a celebrar: -----------------------------------------------------  

1. Até 12 (doze) contratos de trabalho a termo certo, por um ano, para a 

categoria de trabalhador de apoio; -----------------------------------------------------  

2. 1 (um) contrato a termo incerto, até seis meses, para a categoria de 

assistente administrativo. (…)” ----------------------------------------------------------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE -----------------------------------------------------------------------  
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PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 292/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - O INÍCIO TIPO E 

PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - OS ELEMENTOS DO PROJETO; - A 

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA; - A FUNDAMENTAÇÃO DO PREÇO BASE; -  

O CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO E DE DESEMPATE; - A NÃO 

CONTRATAÇÃO POR LOTES; - O VALOR DA CAUÇÃO; - A CONSTITUIÇÃO 

E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO JURI NOS TERMOS DO N.º 2 DO 

ARTIGO 69º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS; - A PUBLICAÇÃO 

DO ANÚNCIO; - A DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES AUTORIZADOS 

PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA ELETRÓNICA; - 

A DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO; - A DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA NOS TERMOS DO 

ARTIGO 109º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS; - 

RELATIVAMENTE À EMPREITADA “OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA UGT 

7(AUGI) – BAIRRO PORTELA DE AZÓIA, SANTA IRIA DE AZÓIA” ----------------  

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

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

A. A necessidade de proceder às Obras de Urbanização no Bairro Portela de 

Azóia, Unidade de Gestão Territorial nº 7, para impedir que se verifique 

maior degradação da via e garantir a segurança de circulação do trânsito, 

assim como o conforto de todos os utilizadores do espaço público; ------------  

B.  O facto de se tratar de trabalhos que devem ser executados no âmbito da 

manutenção das vias; -----------------------------------------------------------------------  

C. Que se verifica a necessidade de recurso à contratualização da empreitada 

para a execução destes trabalhos;-------------------------------------------------------  

D. Que a respetiva despesa está contemplada na ação 2016/I/40, com o PRC 

n.º 2333, datado de 23 de junho de 2021, R.O.: 10.03/07.01.04.1, Cl. 

Analítica: 94.3.3.1.01; ------------------------------------------------------------------------  

E. O conteúdo das informações n.º 0429/DI/AS, datada de 23/06/2021, com o 

registo de WEBDOC E/73298/2021, e 033/DOM-AAE/SG, com registo E/ 

73700/2021, datada de 23/06/2021, as quais se dão para os devidos e 

legais efeitos, por integralmente reproduzidas, e como fazendo parte 

integrante da presente proposta; ---------------------------------------------------------  
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F. As peças do procedimento de formação do contrato de empreitada de 

obras públicas “Obras de Urbanização na UGT7 (AUGI) – Bairro da Portela 

da Azóia”, ao qual foi atribuído o processo número 1540-E/DOM, 

encontram-se concluídas e devidamente instruídas nos termos e para os 

efeitos do artigo 40º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual, doravante 

designado por CCP. --------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º, 

artigo 38º, nº 2 do artigo 40º, do nº 4 do artigo 47º, da alínea c) do nº 1 do 

artigo 16º e da alínea b) do artigo 19º, todos do D.L. 18/2008, de 29 de janeiro 

(CCP), na sua atual redação, e bem assim, da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------  

1. A aprovação da abertura do procedimento por Concurso Público, nos 

termos da alínea b) do artigo 19.º do CCP, pelo valor base de € 425.000,00 

(quatrocentos e vinte e cinco mil euros) sem IVA, com um prazo máximo de 

execução de 120 (cento e vinte) dias; --------------------------------------------------  

2. A aprovação do projeto de repavimentação, cujo projeto de execução inclui 

as plantas de intervenção e respetiva memória descritiva dado que se trata 

de uma repavimentação de acordo com o existente; -------------------------------  

3. A aprovação dos seguintes projetos de execução para: (i) Remodelação da 

Rede de Águas Residuais Domésticas e Pluviais na Portela de Azóia – 

UGT7, (ii) Demolição e Reconstrução de Muros de Suporte na Área de 

Cedência 7 – Lote 88 e (iii) Demolição e Reconstrução de Muros de 

Suporte na Área de Cedência 7 – Lote 70; --------------------------------------------  

4. A aprovação do preço base do concurso no montante de 425.000,00€ 

(quatrocentos e vinte e cinco mil euros), acrescido do respetivo IVA à taxa 

legal em vigor, tendo em conta os custos médios unitários de trabalhos do 

mesmo tipo constantes em procedimentos anteriores;  ----------------------------  

5. A aprovação do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para execução 

da obra; ------------------------------------------------------------------------------------------  

6. A aprovação do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de propostas; 
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7. A aprovação do critério de adjudicação – proposta economicamente mais 

vantajosa, nos termos da alínea b)) do nº 1 do artigo 74º do CCP, na 

modalidade Monofator, e os seguintes critérios de desempate: -----------------  

a) o preço mais baixo apresentado para o artigo “11.1.5 - Execução 

de camada de desgaste em betão betuminoso com gravilhas 

basálticas tipo 0/14mm na espessura de 5cm depois de 

compactada”; ------------------------------------------------------------------------  

b) Em caso de subsistência do empate, propõe-se que o mesmo seja 

dirimido por via de um sorteio, a realizar através de ato público, 

com prévia comunicação aos concorrentes, relativamente ao local 

e hora. ---------------------------------------------------------------------------------  

8. A aprovação das peças do procedimento: programa do concurso e caderno 

de encargos, (…); -----------------------------------------------------------------------------  

9. A aprovação de caução a prestar pelo empreiteiro no valor de 5% do valor 

da adjudicação, com o respetivo reforço na mesma percentagem; -------------  

10. A aprovação da seguinte constituição e composição do júri: -------------------  

 

 

 

 

 

11. A aprovação da delegação das seguintes competências no Júri: -----------  

a) Prestação de esclarecimentos; -----------------------------------------------  

b) Análise e decisão sobre pedidos de classificação de documentos 

da proposta; -----------------------------------------------------------------------  

c) Submissão de propostas de decisão ao respetivo órgão 

competente para a decisão de contratar relativas a (i) erros e 

omissões, (ii) retificação das peças, (iii) qualificação dos 

candidatos, (iv) adjudicação e (v) prorrogação de prazo; -------------  

d) Audiência prévia dos concorrentes referente ao projeto de decisão 

e à respetiva lista ordenada dos mesmos; --------------------------------  

Presidente Luís Lopes 

1.º vogal efetivo Ana Saraiva 

2.º vogal efetivo Ana Margarida Boto 

1.º suplente Teresa Gomes 

2.º suplente Elisabete  Martins 
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e) Prorrogação de prazos, nos termos do n.º 3 do artigo 64º do CCP. 

12. A autorização para a publicação do anúncio do concurso no sítio internet 

do Diário da República. ------------------------------------------------------------------  

13. Designar a seguinte funcionária, ao abrigo do disposto nos nºs 1, 2 e 7 

do artigo 54º da Lei nº 96/2015, de 17 de agosto, como representante 

autorizado para assinar eletronicamente os documentos da 

responsabilidade da entidade adjudicante na plataforma eletrónica 

Vortal: Elisabete Martins, Assistente Técnico; ------------------------------------  

14. Aprovar a designação do Gestor do Contrato, Engª Ana Margarida Boto, 

proposta na Informação nº 0429/DI/AS, datada de 23/06/2021, nos 

termos do artigo 290º-A do CCP. (…)” ----------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, resta-me 

valorizar o investimento que vamos fazer nesta zona e nesta Freguesia do 

nosso concelho. O valor em causa é substancial, a melhoria do espaço público 

terá esse retorno, pelo que me resta desejar que seja um bom concurso, que 

haja concorrentes e que possamos fazer rapidamente a obra.  -----------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, congratulamo-nos 

com o lançamento desta empreitada, que já muito deu que falar em reunião de 

Câmara, não só por esta bancada, mas, também, pelos munícipes, 

relativamente à necessidade de aprovação do alvará para que se possam 

realizar estas obras de urbanização.  ---------------------------------------------------------  

O único comentário que deixo é que preferia que tivesse ocorrido mais cedo o 

lançamento desta empreitada, mas congratulamo-nos com a resolução deste 

problema.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE -----------------------------------------------------------------------  
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PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 293/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ABERTURA DO 

PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA RELATIVA À PROPOSTA DE 

DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DENOMINADA DE "UNIDADE 

DE EXECUÇÃO DO REGATINHO -1" (SOCORSUL - COMÉRCIO E 

REVALORIZAÇÃO DE EMBALAGENS, LDA) ---------------------------------------------  

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

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

A. A SOCORSUL - Comércio e Revalorização de Embalagens Lda. solicitou a 

delimitação de uma Unidade de Execução a concretizar por iniciativa 

particular (proprietário), submetido e registado com o n.º E/25087/2021; ------  

B. O pedido tem enquadramento nos artigos 147º e 149º do Regime dos 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 e no 

disposto no n.º 3 do artigo 193º do RPDM; ----------------------------------------------  

C. A área a delimitar abrange uma superfície de 5048.10 m2, localizada em 

Pintéus, na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, em 

solo urbano, e constitui o principal eixo de atividades económicas dos Tojais, 

conforme proposta dos termos de referência em anexo; ----------------------------  

D. O PDM de Loures publicado em 2015 prevê uma Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão: a UOPG D, - Eixo Logístico e a SUOPG 12 – Tojais, 

tendo por objetivos, designadamente: ----------------------------------------------------  

a. A criação de um tecido industrial emergente através da 

concretização das áreas urbanizáveis, de indústria e terciário e 

consolidação das existentes; -----------------------------------------------------  

b. Concretização da estrutura ecológica urbana, atribuindo-lhe um 

papel relevante na ordenação do urbano-industrial; -----------------------  

E. Nos termos da SUOPG 12, na ausência de plano de pormenor, o 

licenciamento de operações urbanísticas deve ser precedido de delimitação 

de unidades de execução; -------------------------------------------------------------------  

F. Para o efeito se promoveu o estudo de enquadramento urbanístico para uma 

área de 40.392 m2 (em anexo) para delimitação de duas Unidades de 

Execução no Regatinho estabelecendo os princípios orientadores das 

operações urbanísticas a realizar, dos quais se salientam: -------------------------  
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a. A necessidade de as intervenções serem suportadas por uma 

solução de conjunto que permita integrar o acesso rodoviário a todas 

as parcelas, assim como todas as infraestruturas; -------------------------  

b. A execução de operações urbanísticas associadas à reconfiguração 

viária e às demais infraestruturas da área de intervenção, com 

objetivos programáticos, servirem de matriz ao desenho urbano que 

se pretende implementar; ----------------------------------------------------------  

G. A área a delimitar em concreto é de propriedade do interessado, que 

pretende o desenvolvimento do projeto; -------------------------------------------------  

H. A necessidade de dinamização da estrutura económica da União de 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, com novas empresas, 

capazes de promover oportunidades de emprego; ------------------------------------  

I. O interesse público na adaptação da estrutura viária; --------------------------------  

J. A informação do serviço constante da INF/3/DPU/HH/2021 e despachos da 

Chede da Divisão da DPU e do Sr. Diretor do DPGU (com registo informático 

n.º E/71952/2021), os quais propõem a delimitação a abertura de discussão 

pública para delimitação da Unidade de Execução; ----------------------------------  

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 

abrigo das atribuições previstas nas alíneas n), do n.º 2, do artigo 23º do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013 e ainda nos termos do artigo 89º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 (aplicável 

por força do n.º 4 do artigo 148º) e artigo 149º do mesmo diploma: -----------------  

Aprovar e submeter a discussão pública por um período de 20 dias úteis, a 

intenção de delimitação da Unidade de Execução, denominada de “Unidade de 

Execução do Regatinho - 1”, abrangendo a área definida e os termos de 

referência que constam da proposta dos serviços municipais (…).” -----------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  -  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, quero valorizar 

mais uma zona de atividades económicas que está a ser mobilizada. Temos 

sentido e registado, e aproveito para partilhar com todos os senhores 

Vereadores, o que está a acontecer no nosso território, face ao impulso que 
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temos tido nas zonas de atividades económicas. Registo, também, a grande 

mobilização dos proprietários e o trabalho que tem vindo a ser feito pela nossa 

equipa de planeamento, no sentido de preparar todos estes processos para 

que num futuro próximo, a médio prazo, possamos ter mais empresas no nosso 

território.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante o período em que estive ausente, também foi criada uma importante 

zona de atividades económicas no centro da cidade, mais vocacionada para a 

área de serviços de qualidade elevada e de oferta tecnológica que queremos 

instalar em Loures.  --------------------------------------------------------------------------------  

Quero partilhar convosco que no eixos dos Tojais, de Tocadelos, de Sete 

Casas, de Casal dos Reis, no centro da cidade de Loures, no Conventinho, no 

polo de Sacavém, na Quinta dos Remédios, há um conjunto variado e diverso 

de atividades económicas que se estão a mobilizar para se instalar no nosso 

território, fruto do trabalho, do emprenho e da qualidade deste Executivo e, 

naturalmente, dos técnicos que trabalham connosco, ao mesmo tempo que têm 

estado a trabalhar na alteração do regulamento do Plano Diretor Municipal. É 

um trabalho de extrema exigência, a que têm correspondido com o máximo 

esforço, dedicação e trabalho de planeamento, para conseguir mobilizar mais 

empresas e ter mais emprego no nosso território.  ---------------------------------------  

Portanto, quero deixar este registo positivo do que está a acontecer no nosso 

território.  ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

PONTO CATROZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 294/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE LOTEAMENTO TITULADO PELO 

ALVARÁ Nº. 07/2009 (PROCº. Nº. 69.264/URB_LA_L/2020 – TIAGO FILIPE 

CARIAS MORAIS) ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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



 

                                                                                                                                            

43/59 

 

 

                                                                                                                                      91ª Reunião Ordinária - 2021-06-30 

A. Tiago Filipe Carias Morais, requereu uma alteração ao alvará do loteamento 

n.º 07/2009, sito no Bairro das Maroitas, na Freguesia da União de 

Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela;  ------------  

B. A alteração proposta consiste na alteração ao Regulamento do Loteamento, 

aditando um artigo único para permitir a alteração de utilização dos lotes, no 

sentido de simplificar os vários pedidos de alteração de uso formulados; ------  

C. Para o efeito foi proposta a seguinte redação: -----------------------------------------  

a. “Nos lotes com edificação ou a edificar cujo uso dominante seja 

habitacional, será possível a alteração do uso da fração destinada a 

atividade económica para o uso habitacional ou vice-versa, sem que 

seja necessário proceder à retificação do alvará de loteamento nº 

07/2009, desde que, não resulte qualquer aumento da área total de 

construção e do número de fogos, previstos no quadro urbanimétrico 

para o lote em questão, ficando a área de atividade económica a 

converter sempre agregada ao(s) fogo(s) existente(s), de forma, a 

não comprometer o cálculo da área de compensação realizado no 

âmbito do alvará de loteamento nº 07/2009 e em conformidade com 

o previsto no nº 2 do art.º 42º do RMAUGI de Loures em vigor, e 

também vertido no nº 4 do art.º 194 do Regulamento do PDM de 

Loures em vigor.”;--------------------------------------------------------------------  

D. Da notificação aos proprietários dos lotes e da consulta pública, não resultou 

qualquer oposição à pretensão de alteração do regulamento do loteamento; 

E. Foi consultada a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santa Iria 

de Azoia, São João da Talha e Bobadela, tendo esta dado parecer favorável 

no documento com o registo informático n.º E/26178/2021;  -----------------------  

F. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do Diretor 

do DPGU com o n.º E/54924/2021, é proposto aceitar o pedido de alteração 

ao alvará de loteamento;  --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artº. 5º, 

art.º 23º e n.º 4 do art.º 27º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

redação vigente: ------------------------------------------------------------------------------------  
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Aprovar a alteração ao regulamento do loteamento titulado pelo alvará nº 

07/2009, nos termos referidos no ponto 2.5 da informação técnica, conforme 

pretensão instruída no processo 69264/URB_LA_L/2020, em nome de Tiago 

Filipe Carias Morais (…)” -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, sobre esta 

proposta que nos é hoje apresentada, na nossa opinião, existe um vício de 

alguma inconformidade administrativa. ------------------------------------------------------  

Salvo melhor opinião, não podemos deixar, discricionariamente, aos 

proprietários a possibilidade de alterarem a função para que está atribuída a 

sua propriedade. Porquê? Porque desde a última alteração à lei tributária, à lei 

do Imposto Municipal sobre Imóveis, obriga a que se saiba, exatamente, qual o 

valor do metro quadrado da propriedade para cada uma das funções. Seja 

habitacional, de atividades industriais, comerciais, etc.. Como tal não pode ficar 

expresso no regulamento, ao livre-arbítrio de cada um dos proprietários, a 

possibilidade de poderem decidir se é comercial, ou habitacional, porque os 

valores taxáveis são diferentes.  ---------------------------------------------------------------  

Portanto, das duas uma. Ou as Finanças vão fazer aquilo que farão sempre, 

que é tributar pela taxa mais elevada toda a propriedade, ou estamos aqui a 

cometer um erro administrativo claro. Bem sei que era um hábito haver esta 

liberdade, especialmente nestes bairros de AUGI’s e percebe-se porquê, mas 

desde a última alteração à lei, que penso ser de há quatro ou cinco anos, não é 

permitido, temos de saber exatamente o metro quadrado para cada função da 

propriedade e, por isso não podemos pôr esse livre-arbítrio na mão dos 

proprietários.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, solicito ao senhor Presidente a retirada deste ponto, para que seja 

apresentada uma proposta em conformidade com a legislação tributária.  --------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, já esperava a 

intervenção do senhor Vereador Nuno Botelho, porque já tinha feito uma 
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intervenção similar a esta. Assim quero esclarecer a dúvida apresentada, que 

se prende com duas questões muito concretas: uma de ordem urbanística e a 

outra de ordem fiscal.  ----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, parece-nos que a questão de ordem urbanística, neste caso em 

concreto de territórios em que se aplica esta questão, só se pode aplicar ao 

abrigo do nosso Plano Diretor Municipal em áreas que decorrem de 

legalizações provenientes de AUGI. Ou seja, só territórios que tiveram 

processos de reconversão via AUGI é que podem ter essa arbitrariedade e 

essa discricionariedade de modificação de usos, fruto das características 

intrínsecas desse território, dos problemas que estiveram na sua génese e, por 

isso, está acautelada essa questão no nosso Plano Diretor Municipal. Nas 

outras zonas do território é obrigatório um regime mínimo de dez por cento 

para atividades económicas. Portanto, este artigo não teria cabimento se não 

fosse na AUGI.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as questões de ordem fiscal, quero dizer que é obrigação dos 

proprietários comunicar às Finanças as alterações de uso, sempre que são 

emitidas licenças de utilização diferentes das originais, em trinta dias. Nessa 

medida, feita essa comunicação obrigatória por lei às Finanças, esta questão 

fica salvaguardada e, naturalmente, a tributação será de acordo com o que 

está nas licenças obrigatórias a emitir. -------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: O senhor Vereador vive num 

mundo cor de rosa, no vosso caso mais encarnado, ou vermelho, porque a 

maioria dos proprietários não tem de saber o CIMI de cor e não estou a dizer 

que não tem razão naquilo que referiu. ------------------------------------------------------  

Portanto, o que estamos aqui a criar e a potenciar é a possibilidade de os 

proprietários incorrerem num erro administrativo e de serem lesadas, porque, 

apesar de estar preocupado com as finanças públicas do país, estou mais 

preocupado com as finanças e com o “bolso” das pessoas. Aquilo que 

devemos fazer é, claramente, definir os limites máximos para que não haja 

dúvidas, porque quando não definimos os limites máximos, de uma forma 

genérica, damos alguma discricionariedade, a que o senhor Vereador anuiu, e 

a possibilidade de serem cometidos erros administrativos. Não lhe vou dizer 
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que sejam ilegalidades, porque acho que não é uma ilegalidade, mas alguns 

erros administrativos que podem levar, como sabem, a multas e coimas 

pesadíssimas por parte da máquina estatal das Finanças.  ----------------------------  

Portanto, peço ao senhor Presidente, porque não custa nada, que se reformule 

a proposta com limites máximos para a atividade “X” e “Y”, neste caso 

habitação e atividades económicas na área comercial, que será enviado para 

as Finanças. A partir daí, se houver alterações, estão definidos esses limites. --  

O senhor Vereador pode dizer que o limite é o que já existe hoje, que foi aceite 

pela Câmara no alvará de loteamento e aceite na licença de habitabilidade, não 

digo o contrário. Mas não é isso que estou a dizer. O que estou a dizer é que 

deve ficar definida, claramente, a função da área comercial e da área 

habitacional, para as Finanças.  ---------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, com toda a simpatia, eu não estou muito preocupado, 

comigo, consigo, ou com o senhor Vereado, a quem a nossa votação aqui não 

fará grande diferença. Estou é preocupado é com as pessoas que não têm a 

capacidade e o conhecimento, como o senhor Vereador, de fazerem essas 

alterações a curto prazo e que, depois, vão ter que pagar coimas e vão ter que 

se aborrecer, até com o Município, porque não lhes explicou essa situação. 

Portanto, estamos todos a tentar evitar problemas e, na nossa opinião, tem de 

ficar bem definido qual é a área, mesmo que seja alterada pelo Município, para 

uma e para outra função.  ------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Vou tentar explicar e apresentar 

uma proposta que vá ao encontro das questões suscitadas pelo senhor 

Vereador Nuno Botelho. Portanto, neste caso em concreto, nas questões 

urbanísticas, a definição de limites, face à origem destes territórios, não nos 

merece a atenção de definição de limites máximos e mínimos.  ----------------------  

Sobre a questão que evidencia, relativamente à questão tributária, proponho 

que pudéssemos juntamente com a deliberação, e futuras deliberações, em 

bairros com estas características, a título informativo e pedagógico, pudesse 

constar essa obrigação de comunicação às Finanças desta obrigatoriedade 

legal. Assim, pedagogicamente, o Município alerta para esta necessidade e as 

pessoas ficam conhecedoras dessa necessidade.  ---------------------------------------   
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Parece-me uma boa sugestão.  -------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, penso que 

aquilo que o senhor Vereador está a sugerir é que seja feito uma informação 

escrita que seja sempre enviada e submetida aquando dos pedidos de 

alteração do uso. Neste caso em concreto, pode ficar escrito um parágrafo 

onde conste a obrigatoriedade do Município de informar o requerente desta 

obrigação.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Então fica registado em ata que o 

Município irá informar este requerente e, a partir daqui, isso será um 

procedimento normal e até pode constar da proposta, desde que seja a prática 

daqui em diante, de que é preciso fazer as devidas atualizações em matéria 

fiscal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A INDICAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO IRÁ 

INFORMAR ESTE REQUERENTE E, A PARTIR DAQUI, ISSO SERÁ UM 

PROCEDIMENTO NORMAL, QUANTO À NECESSIDADE DE SE FAZEREM 

AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL. -----------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 295/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO À 

LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 12/2003, QUE 

INCIDE SOBRE O LOTE 75, NO BAIRRO DO OLIVAL QUEIMADO, EM SÃO 

JULIÃO DO TOJAL (PROCº. Nº. 68.711/URB_LA_L/2020 – NELSON SÉRGIO 

MAGALHÃES MOREIRA BARBOSA) --------------------------------------------------------  

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

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

A. Nelson Sérgio Magalhães Moreira Barbosa, requereu uma alteração ao 

alvará do loteamento n.º 12/2003, sito no Bairro do Olival Queimado, na 

Freguesia da União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal;  ----  
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B. A proposta consiste na alteração aos parâmetros do lote n.º 75, através da: -  

a. Retificação da área do lote, com diminuição de 47 m2; ---------------  

b. Aumento da área do polígono de implantação da construção do 

lote 75;  -----------------------------------------------------------------------------  

c. Diminuição da área de construção acima da cota de soleira com a 

redução de 2 pisos, para 1 piso; ---------------------------------------------  

C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da consulta pública, não resultou 

qualquer oposição à pretensão de alteração do loteamento; -----------------------  

D. Foi consultada a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santo Antão 

e São Julião do Tojal, tendo esta dado parecer favorável no documento com 

o registo informático n.º E/125354/2020;  ------------------------------------------------  

E. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do Diretor 

do DPGU com o n.º E/43714/2021, é proposto aceitar o pedido de alteração 

ao alvará de loteamento;  --------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto nos artigos 5º, 23º e 

n.º 4 do art.º 27º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), 

estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

vigente: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovar a alteração à licença do loteamento titulada pelo alvará n.º 12/2003 

que incide sobre o lote 75, no Bairro do Olival Queimado, em São Julião do 

Tojal, nos termos dos parâmetros urbanísticos referidos na Planta Síntese, e 

do quadro urbanimétrico, conforme pretensão instruída no processo 

68711/URB_LA_L/2020, em nome de Nelson Sérgio Magalhães Moreira 

Barbosa. (…)” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 296/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR, SOB 

CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA 
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REDUÇÃO DE ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO, A ALTERAÇÃO À LICENÇA 

DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 01/81, NA URBANIZAÇÃO 

QUINTA DA CALDEIRA, TORRES DA BELA VISTA, UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS (PROCº. 

Nº. 63.962/LA/L/N/2016 – ESTIL – ESTUDOS, INVESTIMENTOS E 

URBANIZAÇÃO, S.A.) ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A sociedade Estil – Estudos, Investimentos e Urbanização, S.A., requereu 

uma alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 01/81, sito no 

Urbanização Quinta da Caldeira – Unidade 6A, Torres da Bela Vista, na 

União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas;  ----------------  

B. A proposta consiste na alteração dos parâmetros urbanísticos deste 

loteamento, nomeadamente, e em síntese: ---------------------------------------------  

a. Através da supressão dos lotes 19 e 20 (destinados a torres 

habitacionais com 16 pisos, cada um com 90 fogos), previstos a norte, 

e prejudicados de construção com a área que se destinou a 

equipamento (templo de Shiva);-----------------------------------------------------  

b. Constituição de um conjunto de novos lotes (lotes 19, 20, 21, 22, 24 e 

25) localizados a sul, junto à Rua Vergílio Ferreira, para construção de 

edifícios em banda, mais baixos, com 8 pisos, com redução da área 

bruta de construção, diminuição superfície de pavimento e menor 

número de fogos; ------------------------------------------------------------------------   

c. Redução de área para arruamentos em 3.763 m2, mas potenciando 

maior área de cedência para espaços verdes e utilização coletiva; -------  

C. No diferencial de áreas a menos (por redução da dos atuais lotes 19 e 20), 

com a área de ocupação a mais (para implantação dos novos lotes), resulta 

uma diminuição de área de domínio público de 1.347,85m2; ----------------------  

D. A alteração preconizada cumpre folgadamente os parâmetros de cedência 

para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva prevista no 

Regulamento do PDM (artigo 195º/1 e anexo V);--------------------------------------  

E. Da notificação aos proprietários dos lotes e da consulta pública, não resultou 

qualquer oposição à pretensão de alteração do loteamento; -----------------------  
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F. Foi consultada a União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas, a fls 80, não se tendo obtido resposta;-----------------------------------------  

G. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do Diretor 

do DPGU (a fls 274 a 277 do Processo 63962/LA/L/N/2016) é proposto 

aceitar o pedido de alteração ao alvará de loteamento;  -----------------------------  

H. A redução de área já afeta ao domínio público decorrente da alteração ao 

loteamento, impõe a aprovação prévia da Assembleia Municipal de Loures; --  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do art. 5º e do art. 23º e n.º 4 do art. 27º do RJUE (Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente: -----------------------------------------  

Aprovar, sob condição de aprovação pela assembleia municipal da redução 

de áreas de domínio público inerente, a alteração à licença de loteamento 

titulada pelo alvará nº 01/81 que incide sobre os lotes 19 e 20, na 

Urbanização Quinta da Caldeira, Unidade 6A, Torres da Bela Vista, em 

Santos António dos Cavaleiros, nos termos expressos na síntese e quadro 

urbanimétrico, conforme pretensão instruída no processo 

63962/LA/L/N/2016, em nome de Estil – Estudos, Investimentos e 

Urbanização, S.A., -----------------------------------------------------------------------------  

Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º e alínea q) do n.º 1, do artigo 25º do anexo I, 

da Lei 75/2013, a: ----------------------------------------------------------------------------------  

Redução de área de domínio público em 1.347,85m2 inerente à aprovação 

da alteração à licença do loteamento titulado pelo alvará n.º 01/81, de 

29/01/1981. (…)” --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO DIAS: Senhor Presidente, penso que deve 

haver aqui alguma imprecisão, ou algum lapso, porque se refere no ponto “F” 

da proposta de deliberação “Foi consultada a União de Freguesias de Santo 
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António dos Cavaleiros e Frielas, a fls 80, não se tendo obtido resposta”, mas, 

de facto, a União de Freguesias respondeu a trinta e um do três de dois mil e 

dezassete, tendo sido o parecer favorável. Portanto, se calhar, seria importante 

que esta resposta fizesse parte do processo, anexando-a, e corrigir o parágrafo 

que diz que não se obteve resposta por parte da União de Freguesias.  -----------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Então, altera-se o parágrafo, fazendo 

fé nas palavras do senhor Vereador que, certamente, tem informação fidedigna 

sobre isto. Portanto, alteramos o parágrafo e passará a contar: “Foi consultada 

a União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, a fls. 80, 

tendo o parecer sido favorável”.  ---------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, entendemos 

que devia ficar referido neste ponto, e entendemos claramente a proposta que 

se apresenta, que esta redução da área de domínio público é feita 

gratuitamente. Ou seja, não há nenhum pagamento, porque estamos a reduzir 

o domínio público para domínio privado, que podia dar origem a algum 

pagamento. Portanto, penso que devia ficar esta situação explicita, e não está.  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Percebo a questão do senhor 

Vereador Nuno Botelho, mas isso seria lógico se fosse o alvará inicial, mas não 

é. Esta situação decorre das soluções urbanas que se vão desencadeando, 

neste caso em concreto, passando da construção em altura de quinze pisos 

para edifícios em banda, reduzindo-se a área de construção. Portanto, decorre 

das diversas alterações ao alvará, neste caso em concreto de alterações das 

soluções urbanísticas propostas pelo urbanizador. Não me parece que seja 

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

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES A PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO Nº. 296/2021 FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE:  -----------   

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. A sociedade Estil – Estudos, Investimentos e Urbanização, S.A., requereu 

uma alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 01/81, sito no 

Urbanização Quinta da Caldeira – Unidade 6A, Torres da Bela Vista, na 

União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas;  ----------------  

B. A proposta consiste na alteração dos parâmetros urbanísticos deste 

loteamento, nomeadamente, e em síntese: ---------------------------------------------  

a. Através da supressão dos lotes 19 e 20 (destinados a torres 

habitacionais com 16 pisos, cada um com 90 fogos), previstos a norte, 

e prejudicados de construção com a área que se destinou a 

equipamento (templo de Shiva);-----------------------------------------------------  

b. Constituição de um conjunto de novos lotes (lotes 19, 20, 21, 22, 24 e 

25) localizados a sul, junto à Rua Vergílio Ferreira, para construção de 

edifícios em banda, mais baixos, com 8 pisos, com redução da área 

bruta de construção, diminuição superfície de pavimento e menor 

número de fogos; ------------------------------------------------------------------------   

c. Redução de área para arruamentos em 3.763 m2, mas potenciando 

maior área de cedência para espaços verdes e utilização coletiva; -------  

C. No diferencial de áreas a menos (por redução da dos atuais lotes 19 e 20), 

com a área de ocupação a mais (para implantação dos novos lotes), resulta 

uma diminuição de área de domínio público de 1.347,85m2; ----------------------  

D. A alteração preconizada cumpre folgadamente os parâmetros de cedência 

para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva prevista no 

Regulamento do PDM (artigo 195º/1 e anexo V);--------------------------------------  

E. Da notificação aos proprietários dos lotes e da consulta pública, não resultou 

qualquer oposição à pretensão de alteração do loteamento; -----------------------  

F. Foi consultada a União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas, a fls 80, tendo o parecer sido favorável; ---------------------------------------  

G. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do Diretor 

do DPGU (a fls 274 a 277 do Processo 63962/LA/L/N/2016) é proposto 

aceitar o pedido de alteração ao alvará de loteamento;  -----------------------------  

H. A redução de área já afeta ao domínio público decorrente da alteração ao 

loteamento, impõe a aprovação prévia da Assembleia Municipal de Loures; --  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do art. 5º e do art. 23º e n.º 4 do art. 27º do RJUE (Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente: -----------------------------------------  

Aprovar, sob condição de aprovação pela assembleia municipal da redução 

de áreas de domínio público inerente, a alteração à licença de loteamento 

titulada pelo alvará nº 01/81 que incide sobre os lotes 19 e 20, na 

Urbanização Quinta da Caldeira, Unidade 6A, Torres da Bela Vista, em 

Santos António dos Cavaleiros, nos termos expressos na síntese e quadro 

urbanimétrico, conforme pretensão instruída no processo 

63962/LA/L/N/2016, em nome de Estil – Estudos, Investimentos e 

Urbanização, S.A., -----------------------------------------------------------------------------  

Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º e alínea q) do n.º 1, do artigo 25º do anexo I, 

da Lei 75/2013, a: ----------------------------------------------------------------------------------  

Redução de área de domínio público em 1.347,85m2 inerente à aprovação 

da alteração à licença do loteamento titulado pelo alvará n.º 01/81, de 

29/01/1981. (…)” --------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

SENHORAS VEREADORAS E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DO PARTIDO SOCIALISTA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

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

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

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

PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 297/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 2 LUGARES DE ESTACIONAMENTO 

EXIGÍVEIS POR VIA DO RPDM (PROC.º 66.181/URB_L_E – ARRUDARQ, 

LDA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

                                                                                                                                            

54/59 

 

 

                                                                                                                                      91ª Reunião Ordinária - 2021-06-30 

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

A. Arrudarq, Lda., requereu a legalização de edificação no núcleo antigo de 

Bucelas, na Rua Augusto Primavera, n. º 7; --------------------------------------------  

B. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de 

parqueamento, seriam exigíveis 2 lugares de estacionamento, em 

cumprimento do disposto no anexo IV do RPDM; -------------------------------------  

C. É tecnicamente impossível dotar o interior do imóvel de mais 

estacionamento dado que a parcela tem apenas 44,88m2, e por outro lado, 

não se vislumbra alternativa fora do lote por inserir-se numa área urbana 

consolidada e antiga, com um arruamento de reduzido perfil; ---------------------  

D. A exigência de estacionamento pode ser excecionada nos termos do 

disposto no n.º 3, dos artigos 150º do RPDM, e n.ºs 1-c) e 2 do artigo 33º do 

RMEU; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

E. O parecer favorável da Junta de Freguesia de Bucelas, expresso no 

documento E/62978/2021; -------------------------------------------------------------------  

F. Pela informação dos serviços municipais e o despacho do Sr. Diretor do 

DPGU expressos na informação n.º 86/DPGU/DGU/21 (registada em 

sistema com o n.º E/54471/2021), é aplicável a exceção de isenção de 

dotação de estacionamento; -----------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da exceção prevista nos termos do 

nº 3 do artigo 150º do Regulamento do PDM, conjugado com o n.º 6 do artigo 

33º do RMEU, aprovar: ---------------------------------------------------------------------------  

A isenção do cumprimento de 2 (dois) lugares de estacionamento, para 

resposta ao pedido de legalização de edificação na Rua Augusto Primavera, 

n.º 7, em Bucelas, formulado por Arrudarq, Lda, no âmbito do processo n.º 

66181/URB_L_E. (…)” ------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

--- Eram dezasseis horas e dez minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezasseis horas e trinta minutos.  -----  
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PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 300/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 183/2021, DE 25 DE 

JUNHO, REFERENTE AO 2º PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA AV. D. DINIS E 

REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO A ODIVELAS – 

FASE 1B ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Foi adjudicado a empreitada de Requalificação da Av. D. Dinis e 

Remodelação da Rede de Água de Abastecimento a Odivelas – Fase 1B, 

em agrupamento de entidades adjudicantes com o município de Odivelas, 

em que a empresa Luis Frazão, construção Civil e Obras Públicas, S.A. vem 

solicitar 2º pedido de prorrogação de prazo de execução, por 66 dias, da 

referida empreitada; ----------------------------------------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR (CA), na 90.ª reunião ordinária, do 

dia 25 de junho de 2021 aprovou a proposta n.º 183/21 relativa ao pedido de 

prorrogação do prazo de execução. -------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar, nos termos do Decreto 

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação (Código da Contratação 

Pública) a proposta n.º 183/21, de 25 de junho relativa ao 2º pedido de 

prorrogação de prazo de execução da empreitada de Requalificação da Av. D. 

Dinis e Remodelação da Rede de Água de Abastecimento a Odivelas – Fase 

1B.(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE -----------------------------------------------------------------------  
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PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 301/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 186/2021, DE 25 DE 

JUNHO, REFERENTE A ADENDA AO CONTRATO DA EMPREITADA DE 

SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO NA URBANIZAÇÃO DA 

CODIVEL – FASE 1 -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No seguimento da devolução de contrato anterior por parte do tribunal de 

Contas, se torna necessário proceder a adenda ao contrato da empreitada 

de “Substituição de Condutas de Distribuição na Urbanização da Codivel – 

Fase 1”, adjudicada no seguimento do concurso público CP 11/2020, 

PEMP/11/2020; ---------------------------------------------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR (CA), na 90.ª reunião ordinária, do 

dia 25 de junho de 2021 aprovou a proposta n.º 186/21. ----------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar, nos termos do Decreto 

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação (Código da Contratação 

Pública) a proposta n.º 186/21, de 25 de junho relativa adenda ao contrato da 

empreitada de “Substituição de Condutas de Distribuição na Urbanização da 

Codivel – Fase 1”. (…)” ---------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

III)  INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------   

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. José Luís Rodrigues Real, residente na Rua 

1º de Setembro, nº. 6 – 1º Dto., Bairro Cativo, Santa Iria de Azóia, sobre a 

cedência de um terreno doado pelo seu pai à Comissão de Moradores, em 
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março de mil novecentos e noventa e quatro que, aquando da emissão do 

alvará de loteamento do Bairro Cativo, nunca foi regularizado. Referiu que 

todos os anos a sua mãe recebe a notificação do IMI, que tem de pagar, para 

que não lhe penhorem os bens.  ---------------------------------------------------------------  

Informou que esteve um ano à espera para ter uma reunião com o senhor 

Presidente da União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha 

e Bobadela, onde lhe solicitou o pagamento do IMI no valor de cento e setenta 

e nove euros e vinte e cinco cêntimos. Esperou mais de um mês e como isso 

não aconteceu a sua mãe procedeu ao pagamento do IMI.  ---------------------------    

No dia vinte e nove de junho deparou-se com um convite à população, onde se 

informava que ia ser efetuado um parque urbano no Bairro do Cativo e, nesse 

mesmo dia, recebeu uma mensagem do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Santa Iria, que referia que a Junta de Freguesia não podia pagar 

o IMI de processos/propriedades que não são sua propriedade. Ora, a ser 

assim, referiu que a Junta de Freguesia também não pode fazer obras em 

terrenos que não são seus, uma vez que uma das parcelas onde foi feito o 

parque urbano é sua, dado que a Junta de Freguesia não quer pagar o IMI, 

nem regularizar a situação, e gostaria de ver esta situação resolvida.  -------------  

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

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

--- Inscreveu-se para intervir o Sr. João Vladimiro Soares Resa, residente na 

Rua das Forças Armadas, nº. 17, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões 

referenciadas nos pontos seguintes:  ---------------------------------------------------------  

- Teste à COVID-19 gratuitos à população;  ------------------------------------------------  

- Demolição coerciva em Montemor; ----------------------------------------------------------  

- Construção da obra do Caneiro de Sacavém;  -------------------------------------------  

- Património de Santo Antão do Tojal, Obra do Padre Américo, questionou se o 

Patriarcado pode vender aquelas casas.  ---------------------------------------------------  

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

--- O senhor Vereador Tiago Matias agradeceu a participação do munícipe, 

senhor José Luís Rodrigues Real, e informou que durante a próxima semana o 

seu gabinete irá contatá-lo para marcar uma reunião com a equipa técnica e 
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com o senhor munícipe para clarificar e perceber, de forma clara, tudo o que 

aconteceu naquele caso específico.   --------------------------------------------------------  

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

IV) ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ------------------------------------------------ 

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

- Ata da 87ª Reunião Ordinária dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, realizada em 

2021.05.14; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ata da 88ª Reunião Ordinária dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, realizada em 

2021.05.28; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ofício nº 076/PCA, de 2021.06.21, da Presidente do Conselho de 

Administração da Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. 

Unipessoal, Lda, prestando conhecimento do relatório de gestão - 1º trimestre 

de 2021, da Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. Unipessoal, 

Lda,.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 - Oficio com registo de entrada nº 73835 de 2021.06.24, relativo ao Voto de 

Pesar apresentado pela Câmara Municipal de Loures. ----------------------------------  

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

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

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 dos documentos 

a seguir identificados, que ficam arquivados, em suporte CD, junto às 

propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas: ----------------------------------------------  
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- Proposta de Deliberação n.º 292/2021 – CD referente à empreitada “Obras de 

Urbanização na UGT7 (AUGI) – Bairro Portela de Azóia, Santa Iria de Azóia”. --  

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

 --- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 --- Eram dezasseis horas e cinquenta e cinco minutos quando foram 

encerrados os trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam 

descritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --- A Reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento de Gestão e 

Modernização Administrativa.  ------------------------------------------------------------------  

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

--- A PRESENTE ATA FOI APROVADA POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR 

UNANIMIDADE, NA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E UM, JULHO, VINTE E 

OITO, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, O SR. VICE-

PRESIDENTE, OS VEREADORES, SRS. GONÇALO FILIPE VINTÉM 

CAROÇO  E FERNANDO MANUEL PALMINHA MARTINS E A VEREADORA, 

SRª MARIA ARLETE RODRIGUES AUGUSTO BARATA SIMÃO, POR NÃO 

TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO. FOI DISPENSADA A SUA 

LEITURA, UMA VEZ QUE, A MESMA, HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS 

MEMBROS DO EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI Nº. 45362, DE 21 DE 

NOVEMBRO DE 1963. ---------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara, 

 

O Secretário, 


