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

-------------------------------------ATA DA 92ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  

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

-------------------------------------REALIZADA EM 2021-07-14, NO PALÁCIO 

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

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

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

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

quarenta minutos, com a presença inicial do Sr. Vice-Presidente, das Senhoras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM -  Dada a circunstância da Vereadora, Srª Maria Rita Colaço Leão 

se encontrar impossibilitada de comparecer à reunião, esteve presente, em sua 

substituição, o senhor Carlos César Cipriano Araújo, tendo a Câmara deliberado 

justificar a falta da senhora Vereadora à presente reunião. ----------------------------  

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

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

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

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

julho, doze, que registava um total de disponibilidades para o dia seguinte, no 

montante de dezanove milhões, quatrocentos e dezoito mil, oitenta e dois euro 

e noventa e sete cêntimos. ----------------------------------------------------------------------  
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--- Da Ordem do Dia previamente distribuída, constavam os assuntos seguintes: 

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

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

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

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

PONTO 1. ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

----------------LOURES, REALIZADA EM 2021.06.02 --------------------------------------  

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

PONTO 2.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 302/2021 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 5ª  

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

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

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

PONTO 3.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 303/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------DE APOIO FINANCEIRO PARA AS ASSOCIÇÕES DE  

----------------BOMBEIROS DO CONCELHO NO ÂMBITO DO DISPOSITIVO  

----------------ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNCIOS RURAIS PARA O ANO  

----------------2021 -----------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 304/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE  

----------------BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ZAMBUJAL ---------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 305/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------DO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO ACRÉSCIMO DA  

----------------DESPESA EXTRAORDINÁRIA DE RECURSOS HUMANOS,  

----------------RELATIVA AO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DELEGADAS  

----------------PELO MUNICÍPIO ÀS FREGUESIAS, PARA A REALIZAÇÃO DAS  

----------------TAREFAS DE LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS,  

----------------SARJETAS E SUMIDOUROS E RECOLHA DE RESÍDUOS  ---------  
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PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 306/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS A ATRIBUIR EM 2021 ------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 307/2021 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR E SUBMETER À  

----------------APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O CONTRATO  

----------------INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

----------------DA CÂMARA MUNICIPAL (INVESTIMENTO), NA JUNTA DE  

----------------FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E  

----------------PRIOR VELHO, RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS  

----------------VERDES DA RUA TEÓFILO LOPES CONSTANTINO – LADO  

----------------NORTE, NO BAIRRO DA COURELA DO FOGUETE -------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 308/2021 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR E SUBMETER À  

----------------APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O CONTRATO  

----------------INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

----------------DA CÂMARA MUNICIPAL (INVESTIMENTO), NA FREGUESIA DE  

----------------FANHÕES, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE UM PASSADIÇO  

----------------PEDONAL NA AV. CATARINA EUFÉMIA NA ESTRADA DE  

----------------FANHÕES EM RIBAS DE BAIXO, FANHÕES -----------------------------  

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

PONTO 9.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 309/2021 - SUBSCRITA PELO  

----------------SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR E SUBMETER À  

----------------APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O CONTRATO  

----------------INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

----------------DA CÂMARA MUNICIPAL (INVESTIMENTO), NA UNIÃO DE  

----------------FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA, RELATIVO À  

----------------CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE JOGO E RECREIO NO BAIRRO  

----------------MUNICIPAL DA QUINTA DA VITÓRIA --------------------------------------  
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PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 310/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA  

----------------DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE  

----------------COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL  (INVESTIMENTO),  

----------------NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E  

----------------APELAÇÃO, RELATIVO AOS PROJETOS “REQUALIFICAÇÃO DE  

----------------PASSEIOS, COM COLOCAÇÃO DE NOVO LANCIL E CALÇADA  

----------------NOVA, NA RUA DA LIBERDADE NO BAIRRO DE SANTIAGO” E  

----------------“REQUALIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DA RUA DE SÃO JOÃO NO  

----------------BAIRRO SÃO JOÃO, CAMARATE” -------------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 311/2021 - 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 189/2021, DE 9 DE JULHO, REFERENTE AO  

----------------AUTO DE SUSPENSÃO DE TRABALHOS NO PERIODO  

----------------COMPREENDIDO ENTRE 16.03.2021 E 25.05.2021 -------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 312/2021 - 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 192/2021, DE 9 DE JULHO, REFERENTE À  

----------------ADENDA AO CONTRATO DA EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO  

----------------DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SANTO ANTÓNIO  

----------------DOS CAVALEIROS – LOTE 1 E 2” -------------------------------------------  
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PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 313/2021 - 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 193/2021, DE 9 DE JULHO, REFERENTE À  

----------------ADENDA AO CONTRATO DA EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO  

----------------DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LOURES – FASE 1  

----------------LOTE 1 E 2” -------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 314/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO  

----------------OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, QUE INTEGRA  

----------------OS PLANOS DAS EMPRESAS MUNICIPAIS GESLOURES –  

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

----------------PARQUE – EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, E.M.  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 315/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------APOIO FINANCEIRO À GIMNOFRIELAS - ASSOCIAÇÃO  

----------------DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE FRIELAS PARA  

----------------PARTICIPAR NO CAMPEONATO DO MUNDO DE GINÁSTICA  

----------------ACROBÁTICA ----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 316/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

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

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

----------------DESMANTELAMENTO DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS,  

----------------ARMAZENAMENTO DE PEÇAS E COMERCIALIZAÇÃO, NO  

----------------BAIRRO QUINTA DE PALMARES, CAMARATE, UNIÃO DAS  

----------------FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO ---------------  

----------------(PROC.º Nº. 68.134/URB_AF_TP/2020) ------------------------------------  
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PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 317/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------TRABALHOS COMPLEMENTARES E RESPETIVA ORDEM DE  

----------------EXECUÇÃO; - A APROVAÇÃO DOS TRABALHOS A MENOS; - A  

----------------DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA DA COMPETÊNCIA  

----------------PARA A ADJUDICAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES  

----------------INTEGRADOS NA MOC 1 E APROVAÇÃO DAS MINUTAS DO  

----------------CONTRATO; - NO ÂMBITO DA EMPREITADA DENOMINADA  

----------------“ESCOLA BÁSICA Nº 3 DE UNHOS – REMODELAÇÃO E  

----------------AMPLIAÇÃO”  -----------------------------------------------------------------------  

---------------- (PROC.º Nº. 1092-D/DOM) -----------------------------------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 318/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------TRABALHOS COMPLEMENTARES; - A COMUNICAÇÃO DA  

----------------ORDEM DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES  

----------------APROVADOS; - A DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA  

----------------DA COMPETÊNCIA PARA  APRRECIAR EVENTUAIS  

----------------PRENUNCIAS, A ADJUDICAÇÃO DOS TRABALHOS  

----------------COMPLEMENTARES INTEGRADOS NA MOC 1 E A APROVAÇÃO  

----------------DA MINUTA DO CONTRATO; - NO ÂMBITO DA EMPREITADA  

----------------DENOMINADA “ESCOLA BÁSICA JOÃO VILLARET –  

----------------CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO”  ---------------  

---------------- (PROC.º Nº. 1175-G/DOM) -----------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 319/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº. 09/1999, NA  

----------------URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE EM SACAVÉM -------------  

----------------(PROCº. Nº. 67.496/URB – PIRÂMIDE RIBALTA - PROMOÇÃO E  

----------------INVESTIMENTOS, LDA.) --------------------------------------------------------  
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PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 320/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA; - A RECEÇÃO  

----------------DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO; - O  

----------------CANCELAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA; - REFERENTE AO  

----------------ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 14/99 ---------------------------------------  

---------------- (PROCº. Nº 44.803/RC/N/1985 – COMISSÃO ADMINISTRATIVA  

----------------CONJUNTA BAIRRO DA VITÓRIA)   ----------------------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 321/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA; - A RECEÇÃO  

----------------DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO; - O  

----------------CANCELAMENTO DA CAUÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO; -  

----------------REFERENTE AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/2018 -------------  

----------------(PROCº. Nº 62.793/LA/L/OR/2015) -------------------------------------------  

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

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 322/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DAS  

----------------UNIDADES DE EXECUÇÃO DA ENCOSTA DO CONVENTINHO; -   

----------------A ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA DA ENCOSTA  

----------------DO CONVENTINHO E A DELIMITAÇÃO DE UMA ÚNICA UNIDADE  

----------------DE EXECUÇÃO; - SUBMETER A  DISCUSSÃO PÚBLICA POR UM  

----------------PERIODO DE (60) DIAS A DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE  

----------------EXECUÇÃO DENOMINADA DE "UNIDADE DE EXECUÇÃO DA  

----------------ENCOSTA DO CONVENTINHO" E  A ATUALIZAÇÃO DOS  

----------------TERMOS DE REFERÊNCIA ----------------------------------------------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 323/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------DO CONTRATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES  

----------------E O INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A QUINTA DOS  

----------------REMÉDIOS; - SUBBMETER A DISCUSSÃO PÚBLICA PELO  
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----------------PERIODO DE 10 DIAS, A PROPOSTA DE CONTRATO E A  

----------------DELIBERAÇÃO ---------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 324/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A MINUTA DE  

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

----------------IRMOCOMÉRCIO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.,  

----------------AUTORIZANDO A COMPRA DE LOTES E O INICÍO DO  

----------------PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PLANO DE  

----------------PORMENOR NO BAIRRO DA PETROGAL  -------------------------------  

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

PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 325/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------DO CUMPRIMENTO DE 2 LUGARES DE ESTACIONAMENTO  

----------------EXIGÍVEIS POR VIA DO RPDM E DO RMEU -----------------------------  

----------------(PROC.º Nº. 66.142/URB_L_E – MARIA DE FÁTIMA MACHADO  

----------------GRILO) --------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 26. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 326/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

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

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

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

PONTO 27. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 327/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO ÀS  

----------------INSTITUIÇÕES DO SETOR SOCIAL SOLIDÁRIO DO CONCELHO  

----------------DE LOURES PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE  

----------------CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS ------------------------------------------------  

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

PONTO 28. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 328/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------LEVANTAMENTO DE ÓNUS DE INALIENABILIDADE REFERENTE  

----------------A HABITAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO MUNICIPAL DA  
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----------------MANJOEIRA SEM PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO  

----------------PECUNIÁRIA  -----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 29. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 329/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO  

----------------DE LOURES, O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA PORTELA E  

----------------MOSCAVIDE E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO  

----------------GAGEIRO, PARA PROPORCIONAR DUAS VISITAS DE ESTUDO  

----------------À ESCOLA NÁUTICA DO PARQUE DAS NAÇÕES DURANTE O  

----------------ANO LETIVO DE 2021/2022, A TODOS OS ALUNOS DO 4.º ANO  

----------------DO ENSINO BÁSICO DA REDE ESCOLAR DO CONCELHO DE  

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

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

PONTO 30. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 330/2021 - SUBSCRITA PELO  

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

----------------MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO  

----------------DE LOURES E O ROTARY CLUB DA PORTELA, E A ATRIBUIÇÃO  

----------------DE APOIO FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAÇÃO DA OBRA  

----------------DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO SOCIAL COM TIPOLOGIA  

----------------DE CRECHE/BERÇÁRIO --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, antes de iniciarmos 

o Período de Antes da Ordem do Dia, gostaria de vos dizer que foram distribuídas 

duas Propostas - uma dos SIMAR e outra da área da Educação -, fora do prazo 

regimentalmente exigível e, portanto, no final do Período de Antes da Ordem do 

Dia, irei perguntar-lhes se admitem a sua inclusão ou não. ----------------------------  

Queria dizer-vos que, relativamente à situação da Covid 19, continuamos a ter 

um aumento do número de novos casos, embora não tão rápido como na 

semana anterior. Esta semana que passou, tivemos quinhentos e onze casos, e 
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na semana anterior, tínhamos tido quatrocentos e cinquenta e oito. Um aumento, 

claro, mas não ao mesmo ritmo do da semana anterior.  -------------------------------  

Não estou com isto a dizer que o ritmo está a abrandar, isso veremos nas 

próximas semanas, mas, apesar de tudo, não é o dado mais negativo. ------------  

Quanto à incidência, ela anda por volta dos quatrocentos e oitenta por cem mil 

habitantes. Uns dias menos, outros mais, portanto, tem oscilado à volta disso. -  

Quanto ao número de internados no hospital, ele tem oscilado entre os vinte e 

oito e os trinta, desde há várias semanas. --------------------------------------------------  

Quanto a surtos nas escolas, dizer que, como elas, entretanto, encerraram, 

deixou de haver surtos e nos lares também não há registo de novos casos. -----  

Quanto à vacinação, segundo informação da ACES – Agrupamento de Centos 

de Saúde, mais de trinta por centro da população, já tem a vacinação completa 

e setenta e cinco por cento, já tem a primeira dose.  Portanto, estamos ao nível 

da Região de Lisboa e Vale do Tejo. ---------------------------------------------------------  

Esta semana vacinou-se muita gente. Foi, aliás, a semana com maior número 

de vacinas administradas, pela coincidência da antecipação das segundas doses 

da astrazeneca e do reforço que foi feito da equipa da vacinação que agendou 

um maior número de vacinação. Deram-se quarenta e seis mil vacinas no ACES, 

das quais, sensivelmente, sessenta/sessenta e cinco por cento, terão sido em 

Loures. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

É este o ponto da situação da pandemia Covid 19. --------------------------------------  

Dizer, ainda, que, em relação à restauração, nomeadamente, às medidas 

atribuídas aos restaurantes ao fim de semana, há um impacto negativo. Fizemos 

uma pequena ronda por alguns estabelecimentos, em vários pontos do concelho, 

e as reações a estas medidas são bastantes negativas, porque, o que se 

verificou, foi que houve o afastamento das pessoas, porque, em alguns casos, 

era preciso o teste e, em outros, eles próprios não estavam preparados para os 

fazer, até porque é uma função que não lhes cabe, e outros, têm essa opção, 

mas registaram muita desistência por parte das pessoas.  -----------------------------  

Quem tem esplanada, serviu nas esplanadas, mas em quase todos os 

restaurantes do concelho, as salas ficaram bastante vazias. --------------------------  

Portanto, digamos que a medida tem um impacto bastante complexo e vamos 

ver como é que isto evolui daqui para a frente. --------------------------------------------  

É este o ponto da situação da pandemia Covid 19 e são estas as informações 

que tenho para vos dar neste momento.-----------------------------------------------------  
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Queria, também, informar os senhores Vereadores, que o senhor Vereador 

Gonçalo Caroço está a representar a Câmara numa iniciativa institucional e 

chegará um pouco mais tarde. -----------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador António Marcelino penso que tem uma Saudação para 

apresentar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PELA SRª VERADORA E SRS. VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA FOI 

APRESENTADA UMA SAUDAÇÃO AO GRUPO MUSICAL E RECREATIVO DA 

BEMPOSTA, À QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 331/2021  

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

------------------------“Ao Grupo Musical e Recreativo da Bemposta --------------------  

O Despacho n.º 6612/2021, datado de 28 de junho, emanado pelo Gabinete do 

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, declarou a 

utilidade pública do Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro. ---------------------------------  

É assim oficialmente reconhecido, todo meritório trabalho nas mais diversas 

atividades de interesse, no âmbito da promoção da cultura, da musica, do 

desporto e da dinamização sociocultural, que esta instituição desenvolve dentro 

e fora do Município, bem como o papel de recolha e divulgação do património 

material e imaterial da Região Saloia, contribuindo assim para a divulgação da 

nossa cultura local. --------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Loures, reunida a 14 de julho de 2021, delibera, saudar 

o Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, felicitando a sua direção e todos os 

seus associados, desejando a todos, os maiores sucessos na prossecução do 

exercício das suas múltiplas atividades. (…)” ----------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, queria agradecer o ponto 

de situação que nos fez, relativamente à pandemia do Covid 19. No entanto, 

queria salientar, porque acho que é de extrema importância, que quando nós 

falamos aqui das medidas compensatórias e das medidas de apoio, quer à 

economia local, quer às coletividades, quer às associações, muito bem sabemos, 

que, muitas vezes, em relação a essas medidas, aquilo que vai acontecendo, é 

que, apesar de não ser da total responsabilidade do Município, poderia ser 
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importante, e talvez até decisivo, em alguns casos, que pudessem ser aplicadas 

e transmitidas, aqui, nesta sede, pelo menos, a sua execução. ----------------------  

E uma vez mais, no que diz respeito às medidas de apoio à economia local, 

nomeadamente, aquela medida de apoio, que visava a transferência de verbas 

para as Instituições Particulares de Solidariedade Social gastarem na economia 

local, solicitava que nos fosse disponibilizado um relatório exaustivo, de como 

está a execução dessa rúbrica, porque, para nós, é fundamental, não só 

aprovarmos esse tipo de medidas, mas, também, porque é nossa 

responsabilidade, fazermos o acompanhamento das mesmas, até para 

sabermos da sua eficácia, quer no tecido empresarial, quer no seio das IPSS. --   

Portanto, acho que seria de bom tom termos essa informação, para podermos 

verificar quais as necessidades de retificação de alguns pontos e apoiarmos, 

aqui, este tipo de medidas. ----------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, se me permite, gostaria de deixar uma questão/sugestão. 

Bem sei que não é o caminho escolhido pelo Município para essa concretização, 

mas queria saber se o Município está a ponderar a realização ou o custeamento 

dos testes à sua população, à semelhança do que fazem outros Municípios da 

Área Metropolitana de Lisboa, que poderia, de alguma forma, mitigar, não só a 

questão das entradas nos próprios restaurantes, como seria mais uma medida 

de apoio a implementar. --------------------------------------------------------------------------  

Portanto, saber se têm, efetivamente, alguma medida pensada para a 

disponibilização de testes à população, sem custos, e sugeríamos que essa 

medida fosse tomada. ----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, relativamente 

a um pedido que tínhamos feito, em relação à substituição de luminárias nos 

pavilhões desportivos, queria agradecer o envio dos documentos que tínhamos 

solicitado, nomeadamente, dos contratos. No entanto, após uma breve 

apreciação dos mesmos, a questão que coloco, é: se já foi dado o términus 

integral deste contrato, porque é que a obra ainda não está feita? ------------------  

Ainda em relação a esta questão da substituição das luminárias, e ao conjunto 

das medidas de apoio ao financiamento para a sua substituição, gostaria de 

saber se esta medida teve algum apoio financeiro por parte de alguma entidade 

que tutela esta área. -------------------------------------------------------------------------------  
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Uma segunda nota, para agradecer, também, ao senhor Vereador Tiago Matias, 

a informação que nos disponibilizou, relativamente à variante a Bucelas. No 

entanto, solicitávamos que nos fosse disponibilizado o estudo prévio da variante 

a Bucelas, porque julgamos ser um instrumento útil, para podermos apreciar 

aquilo que foi a iniciativa da Câmara Municipal. -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, gostaria de fazer uma 

referência a uma notícia que saiu na comunicação social, nacional e local, 

relativa ao prémio atribuído a um empresário do nosso Concelho, o engenheiro 

Guy Villax, CEO da farmacêutica Hovione, que venceu o prémio “EY 

Entrepreneur of The Year”, e acho que é motivo de orgulho para todos os 

lourenses. Por isso, o Partido Social Democrata queria fazer esta referência, 

saudar a Hovione e, em particular, o engenheiro Guy Villax. --------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, a minha primeira 

questão, é no sentido de reforçar um pedido que efetuei na reunião de Câmara 

do dia dois de junho, relacionado com uma reunião do Conselho Local de Ação 

Social, em que foram apresentados dois documentos que nós solicitávamos que 

fossem partilhados. Um, é o Plano de Desenvolvimento Social e Saúde, e outro, 

o Relatório de Monitorização do Plano de Apoio aos Sem Abrigo, o NEPISA. Dois 

documentos que entendemos que deviam vir a conhecimento de todos os eleitos 

e não estão disponíveis no “sítio” da Câmara. ---------------------------------------------  

Outra questão que queria deixar, tem a ver com o seguinte: tivemos a 

oportunidade de verificar que, quer a Câmara, quer as empresas municipais, 

ainda não têm elaborado o seu código de conduta. Portanto, o que gostaríamos 

de perceber, é se, efetivamente, é um trabalho que está, neste momento, a ser 

levado a cabo, naquilo que às empresas, sobretudo, diz respeito. Esta obrigação 

resulta da Lei setenta e três, de dois mil e dezassete, de dezasseis de agosto. 

Portanto, o que pergunto ao senhor Presidente, é se a Câmara e as empresas 

municipais estão a fazer o trabalho de elaboração deste código. --------------------   

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, a ideia que eu tenho, é 

que nós já trouxemos o Código de Ética e Conduta, aqui, à Reunião de Câmara, 

mas vamos confirmar. ----------------------------------------------------------------------------  
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Em relação ao balanço da execução das medidas, dizer que vamos finalizá-lo, 

fazer um apanhado, até porque isso pode permitir-nos recalibrar algumas das 

medidas e isso é importante, sem dúvida. Mas devo dizer que, em relação às 

IPSS, a informação que tenho, é que está a decorrer de acordo com o previsto 

e há, efetivamente, o seu cumprimento. -----------------------------------------------------  

Quanto aos testes gratuitos, alguns Municípios da Área Metropolitana têm, de 

facto, no caso de Lisboa, uma oferta ilimitada, mas nos outros Municípios, uma 

oferta relativamente limitada. Até agora não sentimos essa necessidade, porque 

mesmo da parte do ACES, essa questão nunca foi colocada como uma questão 

da saúde pública, que é isso que ela deve ser. --------------------------------------------  

O nosso “Drive thru”, continua a funcionar. A área de testes Covid tem 

funcionado, apesar de não ser todos os dias, por dificuldades do ACES, mas, até 

agora, não registámos dificuldades nessa matéria, nem penso que seja esse 

elemento que vai resolver o problema dos restaurantes. -------------------------------  

Depois, quanto à variante a Bucelas, ainda ontem estivemos a discutir este 

assunto com o senhor Ministro das Infraestruturas e, naturalmente, far-lhe-emos 

chegar a informação que está disponível e a questão vai ser agora trabalhada 

com a IP – Infraestruturas de Portugal. O senhor Ministro comprometeu-se a dar 

indicações claras, para que não haja só receção dos nossos documentos, 

portanto, para que haja trabalho concreto, tendo a Câmara manifestado 

disponibilidade para participar neste esforço, para além da disponibilização dos 

terrenos, que é já um elemento muitíssimo importante, porque a maioria do 

traçado está, já hoje, garantido, com terrenos que estão na posse de Município. 

Portanto, as expropriações a fazer, serão muito menores, do que se a Câmara 

não tivesse tomado a iniciativa que tomou, em relação a essa questão. -----------  

Quanto ao senhor engenheiro Guy Villax, eu próprio tive a oportunidade de o 

felicitar quando ocorreu a atribuição desse prémio e, como certamente estarão 

lembrados, ainda antes deste prémio, portanto, em bom tempo, também lhe 

atribuímos uma medalha de honra do concelho, reconhecendo o seu trabalho e, 

também, através dele, o da Hovione. ---------------------------------------------------------  

Senhora Vereadora Sónia Paixão, quanto aos documentos do CLAS, de facto, 

ainda não estão na página do Município, mas iremos disponibilizá-los ao vosso 

gabinete e, também, ao do Partido Social Democrata, se assim o entenderem, 

obviamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhora Vereadora, o Código de Ética e Conduta, foi aprovado na septuagésima 

terceira reunião ordinária, de vinte e um de outubro, de dois mil e vinte.-----------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, eu referia-me às 

empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: A senhora Vereadora estava-se a referir às 

empresas, mas eu penso que o Plano de Ética e Conduta tem essa abrangência, 

à semelhança do que acontece com um documento que temos hoje na Ordem 

do Dia, que é o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 

Corrupção e Infrações Conexas, que também abrange as empresas municipais. 

Mas vamos confirmar e, se não for assim, teremos que suprir essa lacuna. ------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, começava por responder às 

questões colocadas pelos senhores Vereadores. -----------------------------------------  

Em primeiro lugar, começando pela questão do senhor Vereador António 

Marcelino, relativamente ao contrato de substituição de iluminação nos pavilhões 

municipais, dizer que os contratos visam o fornecimento, instalação ou 

reposicionamento das luminárias. Portanto, há aqui diferentes tipologias de 

contrato. Não se trata apenas da substituição de umas lâmpadas por outras. Há 

diferentes serviços que estão inerentes aos contratos. ----------------------------------  

Dizer, também, que eles estão em fase de execução, mas o seu estado é 

diferente. Julgo que um já estará concluído, mas os outros estão a ser 

executados nesta altura e não se encontram pagos.-------------------------------------  

Portanto, aquilo que nós procuramos fazer com esta prestação de serviço 

externo e com estes contratos, é, exatamente, substituir com vantagem, ao nível 

da deficiência energética, as luminárias colocadas nos pavilhões, reposicioná-

las, quando, numa primeira fase, não ficaram nas melhores condições. Ou seja, 

não asseguram condições de conforto aos utilizadores - e tivemos situações 

dessas -. Estamos a falar de uma tecnologia que é nova e, por isso, estamos 

todos a habituarmo-nos a ela e, naturalmente, precisamos de corrigir coisas que 

não ficaram tão bem como gostaríamos numa fase inicial. E esse trabalho está, 

neste momento, a ser feito.----------------------------------------------------------------------  

Depois, sobre a questão da substituição de luminárias na via pública, não houve 

nenhuma comparticipação municipal. O que houve, a determinada altura, foi uma 
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candidatura ao PPEC - Plano de Promoção Eficiência no Consumo de Energia 

Elétrica, para efeitos de substituição de algumas dessas luminárias, e foi uma 

candidatura vencedora. ---------------------------------------------------------------------------  

Em relação à atividade municipal, dizer que há uma que vale a pena a Câmara 

conhecer com mais detalhe, que é o programa das comemorações do centésimo 

trigésimo quinto aniversário do Concelho de Loures, que vai ter início no próximo 

sábado, com a realização de um espetáculo no Pavilhão José Gouveia.  ---------  

Dizer, igualmente, que o programa que preparámos para assinalar o aniversário 

do concelho e que passava pela realização das Festas de Loures, como era 

tradicional nesta altura e a propósito do aniversário do concelho, naturalmente, 

que foi posto em causa, pela dinâmica sanitária e pela pandemia em particular, 

que nos obrigou a repensar toda a programação que havíamos pensado. Por 

isso, reformatámos todo o programa, na perspetiva de sinalizarmos com 

dignidade e com um programa, minimamente, equilibrado, um momento que é 

importante na vida da nossa comunidade, que é a passagem de mais um 

aniversário da fundação do Concelho de Loures. -----------------------------------------  

Isso ocorre no dia vinte e seis de julho, mas tem um conjunto de atividades 

complementares que começam de forma antecedente. O primeiro dos eventos, 

é no próximo dia dezassete de julho, sábado, e, como já referi, com a realização 

de um espetáculo no Pavilhão José Gouveia, em São João da Talha, com uma 

lotação pré-definida e bastante restrita, estabelecida de acordo com o Plano de 

Contingência e com a Autoridade Sanitária, e as pessoas só poderão ter acesso 

ao recinto do espetáculo, a este e a todos os outros inseridos nas festas, através 

da reserva prévia e do levantamento de bilhetes, ntambém, previamente.  -------  

O controlo da entrada das pessoas, está sujeita ao Plano de Contingência e a 

um número reduzido e de acordo com as recomendações da Direção Geral de 

Saúde. Ainda assim, não quisemos, à semelhança do que aconteceu neste 

passado fim-de-semana, com a realização do “Loures Jazz”, de continuar a ter 

atividade cultural, porque entendemos que a cultura é segura. Aliás, eu diria que 

é até bastante mais segura, do que outras atividades, como é andar em 

transportes públicos, onde as pessoas são obrigadas a conviver “umas em cima 

das outras”, porque a lotação está longe de ser respeitada e a distância social 

não é assegurada. É estranho, é que, para a cultura, se tenha tanta exigência e, 

depois, para outras atividades humanas, nomeadamente, a utilização de 

transportes públicos, estejamos numa situação completamente diferente. --------  
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No dia vinte e quatro de julho, irá realizar-se uma caminhada inserida no circuito 

“Desporto. Natureza. Cultura”, uma iniciativa que, habitualmente, fazemos com 

esta designação.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Vamos ter, integrado, também, na programação do aniversário do concelho, a 

realização, através da casa do Benfica, do campeonato elite futebol de praia, 

que tem uma dupla eliminatória aqui no concelho de Loures, mais concretamente 

em Lousa e esta é uma iniciativa, que não sendo do Município, entendemos que 

faria sentido o Município apoiar a sua realização. ----------------------------------------  

No dia vinte e cinco de julho, irá ter lugar no Pavilhão Paz e Amizade, um 

concerto com o Camané e o Mário Laginha e haverá uma visita guiada aqui em 

Loures e a inauguração de algumas atividades do ponto de vista dispositivo. ----  

No dia vinte e seis de julho, dia do aniversário do Concelho, haverá o tradicional 

hastear das bandeiras, a homenagem aos trabalhadores do Município, Serviços 

Municipalizados e empresas municipais, no Pavilhão Paz e Amizade, a partir das 

dez e meia da manhã e às dezoito horas, terá lugar a cerimónia de atribuição 

das condecorações municipais, que, hoje mesmo, iremos aqui aprovar. Às vinte 

e tinta, terá lugar, também no Pavilhão Paz e Amizade, um concerto com os 

Dead Combo, que estão a terminar a sua existência enquanto grupo. -------------  

A par de tudo isto, haverá um conjunto de exposições municipais no Parque 

Adão Barata, na Casa da Cultura de Sacavém, na Quinta do Mocho e, também, 

no Arquivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, as empresas estão 

abrangidas pelo Código de Ética e Conduta que foi aprovado. Está no artigo 

terceiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, agradeço o seu 

esclarecimento. Mas gostava de dar nota, que, no “sítio” da Câmara, este 

documento ainda não está disponibilizado. -------------------------------------------------  

Quanto ao artigo terceiro, o que diz é: “(…) o presente Código pode ainda ser 

aplicado (…)”, portanto, “pode”, “(…) com as necessárias adaptações aos 

trabalhadores ao serviço da Assembleia Municipal de Loures, bem como aos 

respetivos eleitos, assim como aos que integram o universo empresarial do 

Município de Loures, mediante deliberação desta Autarquia e Órgãos de Gestão 

das referidas Empresas Municipais (…)”. Não tenho nota de que esta deliberação 
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tenha sido tomada neste sentido e também nas Empresas Municipais, no 

respetivo “sítio”, também não está disponibilizado. ---------------------------------------   

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, acho que a deliberação 

que fizemos, é bastante do lado da Câmara Municipal para esse efeito. Quanto 

às Empresas Municipais, vou confirmar se já o fizeram, porque, provavelmente, 

os respetivos Conselhos de Administração, também têm que ter uma deliberação 

nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Mas da parte da Câmara penso que está, e vou solicitar ao Gabinete de Auditoria 

para confirmar a restante questão que é, sem dúvida, relevante. --------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Presidente, agradecia os 

esclarecimentos do senhor Vice-Presidente, relativamente à questão do Plano 

de Promoção Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, e registava a evolução 

do discurso. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Recordo que a primeira vez que discutimos esta questão, o senhor Vice-

Presidente disse que estava tudo bem e que tinham sido feitos estudos, 

inclusive, técnicos, e que estava tudo em condições, mas, efetivamente, 

continuam a haver algumas fragilidades, nomeadamente, algumas 

preocupações, quanto aos praticantes. Daí, registar com agrado essa melhoria.  

Na altura dissemos que o terceiro contrato também inclui pavilhões desportivos, 

estes da responsabilidade da Câmara Municipal, mas há dois deles, em que, 

efetivamente, o objeto é o mesmo. Por isso, não percebemos o porquê desta 

divisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabemos que a divisão do objeto contratualizado, a ser dividido, requeria uma 

leitura, em que podíamos cair no fracionamento da verba. Na altura não 

percebemos, apesar de o senhor Vice-Presidente ter emendado a questão dos 

lotes, dizendo que, efetivamente, não podia ser por lotes. Portanto, no fundo, era 

perceber um pouco isto, porque, efetivamente, a questão deste contrato, deixa-

nos algumas dúvidas e alguma apreensão, relativamente ao desenvolvimento do 

processo, e penso que o senhor Vice-Presidente estará em condições de nos 

esclarecer relativamente a esta matéria. ----------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, vamos passar à 

votação da Saudação. ----------------------------------------------------------------------------  
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--- A SAUDAÇÃO AO GRUPO MUSICAL E RECREATIVO DA BEMPOSTA, À 

QUAL FOI ATRIBUIDO O NÚMERO DE PROPOSTA 331/2021, FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, pergunto-lhes se há 

disponibilidade para integrarmos na Ordem do Dia, as Propostas para as quais 

solicitei essa anuência? --------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, da parte do Partido 

Socialista, não temos qualquer problema em aceitar as duas Propostas na 

Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, não registo nenhuma 

objeção por parte do Partido Social Democrata, portanto, ficarão para o final da 

Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

--- Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi solicitada a admissão na presente 

Ordem do Dia da Reunião, das Propostas seguintes:  ------------------------------  

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

 PONTO TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 332/2021 - 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 191/2021, DE 9 DE 

JULHO, REFERENTE À ADENDA AO CONTRATO DA EMPREITADA DE 

“SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS EM FAMÕES – FASE I – LOTE 1 E 2” --------  

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

 --- ADMITIDA POR UNANIMIDADE ----------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -  
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 PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 333/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR AS NORMAS 

DO SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA E O PLANO DE TRANSPORTES 

ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2021/2022 -----------------------------------------  

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

 --- ADMITIDA POR UNANIMIDADE ----------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO, NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO -  

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

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

 PONTO CINCO - ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2021.06.02 -------------------------------------------------  

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

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

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

OS VEREADORES, SRS. TIAGO FARINHA MATIAS E CARLOS CÉSAR 

CIPRIANO ARAÚJO, NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM 

ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA -------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  

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

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

 PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 302/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 5ª ALTERAÇÃO 

ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2021 E OPÇÕES DO 

PLANO 2021-2025 ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito da gestão Orçamental há a necessidade de proceder a pequenas 

alterações nas dotações de determinadas ações, nomeadamente: o reforço 

da aquisição de serviços de enfermagem para centros de vacinação à 

COVID19, apoio a Grupos de Intervenção Permanentes dos Bombeiros 

Voluntários e equipamentos para escolas; ----------------------------------------------  

B.  De acordo com a execução orçamental realizada e prevista, os 

reajustamentos nas Grandes Opções do Plano (GOP’s) e Orçamento da 

Despesa, se encontram compensadas entre si. ---------------------------------------  
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Tenho a honra de propor que: ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, 

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 

vigente, aprovar a 5.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2021 e Opções do 

Plano 2021-2025 (7.ª Alteração dos Documentos Previsionais) (…)” ---------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, esta Proposta visa 

reforçar a verba para a contratação de enfermeiros para a vacinação para os 

Grupos de Intervenção Permanentes dos Bombeiros e também para reforço de 

equipamento escolar. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DO SENHOR VEREADOR DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E 

OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E A SENHORA 

VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA. --------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  

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

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

 PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 303/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO PARA AS ASSOCIÇÕES DE BOMBEIROS DO 

CONCELHO NO ÂMBITO DO DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A 

INCÊNCIOS RURAIS PARA O ANO 2021 --------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 

para 2021, estabelecido no quadro da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, foram constituídos no Concelho de Loures, Equipas de 
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Combate a Incêndios (ECIN) e Equipas Logísticas de Apoio ao Combate 

(ELAC), de forma a assegurar uma rápida primeira intervenção, cuja atividade 

tem lugar durante os níveis de empenhamento, cobrindo, no seu conjunto, os 

meses de maio a outubro; --------------------------------------------------------------------  

B.  No nível II, período compreendido entre 15 e 31 de maio, estará em regime 

de prontidão 1 ECIN, assegurada pelo Corpo de Bombeiro de Fanhões, 

constituída por 1 veículo e 5 homens; ----------------------------------------------------  

C. No nível III, compreendido entre os dias 01 e 30 de junho, o dispositivo fica 

constituído por 3 ECIN, asseguradas pelos Corpos de Bombeiros de Bucelas, 

Fanhões e Loures, e 1 ELAC sedeada no Corpo de Bombeiros do Zambujal, 

num total de 4 veículos e 17 bombeiros; -------------------------------------------------  

D. No nível IV, compreendido entre o dia 01 de julho e 30 de setembro, o 

dispositivo é ampliado para 7 ECIN, asseguradas pelos Corpos de Bombeiros 

de Bucelas, Camarate, Fanhões, Loures, Moscavide e Portela, Sacavém e 

Zambujal, e 3 ELAC sedeadas no Corpo de Bombeiros de Camarate, Loures 

e Sacavém num total de 10 veículos e 41 bombeiros; -------------------------------  

E.  No nível III, compreendido entre os dias 01 e 15 de outubro, reduz-se o 

dispositivo para 2 ECIN, asseguradas pelos Corpos de Bombeiros de Bucelas 

e Loures, complementado por 2 ELAC, sedeadas nos Corpos de Bombeiros 

de Fanhões e Zambujal, num total de 4 veículos e 14 bombeiros; ---------------  

F. Tem sido prática do município assegurar um suplemento de refeição aos 

bombeiros que integram o dispositivo, através do recurso ao refeitório da 

Câmara durante os dias úteis e no período em que estas equipas estão em 

atividade, ou em alternativa a atribuição de subsídio de valor equivalente; 

G. No corrente ano, todas as Associações de Bombeiros optaram pela 

transferência de valor equivalente, prescindindo do recurso ao refeitório 

municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------  

H. Este apoio municipal ao dispositivo da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil e no qual os bombeiros do concelho participam, tem subjacente 

o princípio da comparticipação no qual cada entidade (ANEPC, Câmara 

Municipal e AHBV) contribui com partes distintas no esforço financeiro a estes 

grupos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

I. Em resumo, considera-se para efeitos de subsídio 4.567 refeições ao valor 

unitário de referência de 4,10€; -------------------------------------------------------------  
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J. No orçamento do município, para o ano de 2021, foi considerado um valor 

idêntico ao do ano anterior, no pressuposto de que as condições se manteriam 

sem grande variabilidade, aspeto este que não se veio concretizar, 

nomeadamente devido à opção da AHBV de Fanhões quanto ao recebimento 

do subsídio em alternativa ao levantamento de refeições no refeitório 

municipal, o que motivou a necessidade de um reforço da rúbrica; --------------  

K. O valor proposto tem dotação na rúbrica 12.01 / 04.07.01.02, ação do plano 

2011 A 40. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro de 18.724,70€ 

(dezoito mil setecentos e vinte e quatro euros e setenta cêntimos), a ser 

transferido de uma única vez para as Associações de Bombeiros, de acordo com 

os valores refletidos no quadro seguinte: ----------------------------------------------------  

AHBV NIF Total 

Bucelas 501 073 523 2.808,50€ 

Camarate 501 241 230 2.640,40€ 

Fanhões 501 141 090 2.931,50€ 

Loures 501 064 770 3.562,90€ 

Moscavide e Portela 501 139 257 1.886,00€ 

Sacavém 501 143 416 2.640,40€ 

Zambujal 501 343 393 2.255,00€ 

  18.724,70€ 

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  

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

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

 PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 304/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DO ZAMBUJAL --------------------------------------------------------------  
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

A. Para garantir uma contínua vigilância na área do Concelho durante a época 

mais crítica de incêndios rurais, período compreendido entre 1 de julho de 

2021 e 30 de setembro de 2021 e a que corresponde o nível IV de 

empenhamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 

(DECIR), torna-se necessário assegurar o funcionamento da rede de 

vigilância, estruturada com base num posto de vigia; --------------------------------  

B. Em Cabeço de Montachique existe um posto de vigia, equipamento da 

Câmara Municipal de Loures, o qual se encontra integrado na rede nacional 

de postos de vigia com a referência “Apolo 11.07”; -----------------------------------  

C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio consagra, como 

uma das suas componentes, a rede de vigilância enquanto elemento da 

estratégia para a deteção precoce de incêndio em áreas florestadas; ----------  

D. O posto de vigia, para cumprir a sua missão, requer presença humana 

permanente durante o período de atividade, nomeadamente com pessoas que 

detenham conhecimento no domínio dos fogos rurais; ------------------------------  

E. Os corpos de bombeiros do concelho, têm nos seus quadros, pessoas com 

qualificação na área e disponibilidade para garantir o seu funcionamento, a 

exemplo de anos anteriores; ----------------------------------------------------------------  

F. No orçamento do município, para o ano de 2021, está prevista uma dotação 

orçamental para o funcionamento do posto de vigia, na rúbrica 12.01 / 

04.07.01.02, ação do plano 2011 A 39. --------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro de 7.452,00€ 

(sete mil quatrocentos e cinquenta e dois euros) para a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários do Zambujal, com o NIF 501 343 393, a ser 

transferido de uma única vez. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  
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 PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 305/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A ASSUNÇÃO DO 

PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO ACRÉSCIMO DA DESPESA 

EXTRAORDINÁRIA DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVA AO EXERCÍCIO 

DAS COMPETÊNCIAS DELEGADAS PELO MUNICÍPIO ÀS FREGUESIAS, 

PARA A REALIZAÇÃO DAS TAREFAS DE LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS 

PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS E RECOLHA DE RESÍDUOS  --------  

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

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

A. A Lei n. º 75-B/2020, de 31 de dezembro, no seu artigo 24º, estabelece a 

atribuição de um suplemento remuneratório aos assistentes operacionais que 

desempenhem funções na recolha e tratamento de resíduos, higiene urbana, 

entre outras, de comprovada sobrecarga e que potencie o aumento da 

probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de 

degradação do estado de saúde, quando se decida que tais funções 

preenchem os correspondentes requisitos de penosidade e insalubridade; ---  

B. De acordo com o n. º 1 do artigo 24º do mesmo diploma legal, o suplemento 

de penosidade e insalubridade é atribuído por cada dia de trabalho 

efetivamente prestado; ------------------------------------------------------------------------  

C. A previsão de suplementos remuneratórios traduz a concretização legislativa 

do direito fundamental à retribuição segundo a equidade, natureza e qualidade 

do trabalho, destinando-se justamente a remunerar o trabalhador pelas 

específicas condições em que o mesmo é prestado ou pelas particularidades 

que envolvem a sua execução (v. Paulo Veiga e Moura e Cátia Arrimar, 

Comentários à Lei geral do Trabalho em Funções Públicas, Coimbra, 2014, 

pág.480);  -----------------------------------------------------------------------------------------  

D. Foi aprovada, em Reunião de Câmara Ordinária de 10/02/2021, a deliberação 

nº 49/2021 que atribuiu o nível alto às funções suscetíveis de aplicação do 

suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade, nomeadamente 

nas áreas relativas à higiene urbana e recolha de resíduos; -----------------------  

E. De acordo com o estipulado na disposição legal, quando o nível de risco é 

alto, a atribuição de um suplemento remuneratório deverá corresponder a 

15% da remuneração base diária; ---------------------------------------------------------  

F. A Direção Geral da Administração e do Emprego Público – DGAEP emitiu, em 

1/2/2021, a Circular nº 01/DGAEP/2021 com a orientação de que o valor diário 
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do suplemento a atribuir ao nível alto de insalubridade e de penosidade seja 

de 4,99 euros, salvo se o correspondente aos 15% da remuneração base 

diária for superior, justificando este entendimento como resultado “da 

necessidade de garantir que o valor do suplemento previsto para o nível alto 

não seja, em nenhuma circunstância, inferior ao valor previsto para o nível 

médio, bem como manter a proporção de variação entre níveis”; ----------------  

G. Esta circular é vinculativa para os órgãos e serviços da administração direta e 

indireta do Estado e assume carácter indicativo para a administração local, 

aliás, constituindo-se como um elemento de interpretação da lei necessário e 

adequado à boa aplicação do regime, em resultado da divergência dos 

critérios (de referência valorativa e percentual) utilizados pelo legislador; -----  

H. O exercício da competência relativa à tarefa de “assegurar a limpeza das vias 

e espaços públicos, sarjetas e sumidouros” está delegada nas juntas e uniões 

de freguesias do concelho, através do Acordo de Execução, celebrado entre 

o Município de Loures e as Freguesias, em abril de 2018, nos termos dos 

números 1 e 2 do artigo 132º do Anexo I da Lei n. º 75/2013, de 3 de setembro; 

I. O Acordo de Execução celebrado entre o Município de Loures e as juntas e 

uniões de freguesias do concelho prevê os recursos necessários e suficientes 

ao exercício das competências delegadas e acordadas entre as partes, 

conforme o artigo 133º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro;  ----  

J. O exercício da competência de recolha de resíduos está delegado em nove 

das dez freguesias e do concelho, através de Contrato Interadministrativo, 

celebrado em maio de 2019; ----------------------------------------------------------------  

K. A fórmula de cálculo para remuneração do exercício da competência delegada 

para a limpeza de vias e higiene urbana assenta na organização do território 

em cantões, na respetiva metragem de vias a limpar, na periodicidade das 

intervenções de limpeza e nos recursos humanos correspondentes, de acordo 

com os parâmetros subjacentes à outorga do contrato; -----------------------------  

L. O suplemento remuneratório criado pelo artigo 24º da Lei n.º 75-B/2020, de 

31 de dezembro, que tem valor reforçado (artigo 2.º), não foi previsto na 

fórmula de cálculo fixada no contrato celebrado em maio de 2019, para 

remuneração do exercício das competências referidas; -----------------------------  

M. As juntas e uniões de freguesias que deliberem a aplicação deste suplemento 

remuneratório aos trabalhadores, quando desempenhem as funções 

previstas, são sujeitas ao correspetivo acréscimo de despesa, no exercício 
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das competências delegadas pelo Município, com a inerente afetação da 

equação financeira do contrato celebrado; ----------------------------------------------  

N. A execução dos contratos interadministrativos é subsidiariamente regulada 

pelo Código dos Contratos Públicos e, além do mais, obedece aos princípios 

da estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da 

prestação do serviço público, e da necessidade e suficiência dos recursos 

(artigos 120.º e 121.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 2 de setembro); -------  

O. Razões de interesse público inerentes à prossecução dos adequados níveis 

de serviço e de justa remuneração do trabalho prestado determinam que as 

situações justificativas da atribuição do suplemento de penosidade e 

insalubridade, objeto de ponderação conjunta entre o município e as 

freguesias, sejam assim devidamente reconhecidas e formalizadas, com a 

necessária e consequente reposição do equilíbrio contratual (artigo 314.º do 

Código dos Contratos Públicos); -----------------------------------------------------------  

P. O Município, através da DSSOAP – Divisão de Segurança e Saúde 

Ocupacional e Apoio Psicossocial, exerce os devidos mecanismos de controlo 

e disponibilizou o apoio técnico necessário a todas as freguesias e uniões 

freguesias que decidiram pela aplicação deste suplemento e o solicitaram 

para a fundamentação técnica na definição do nível de risco das funções que 

preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade; ---------------------------  

Q. Foi solicitado a todas as juntas e uniões de freguesias as respetivas 

deliberações sobre a atribuição deste suplemento e o número de 

trabalhadores que o receberam nos primeiros seis meses do corrente ano; 

R. No levantamento global do impacto da aplicação deste suplemento, serão 

sempre tidos em conta, como número máximo de postos de trabalho a 

considerar para ressarcimento da despesa extraordinária de recursos 

humanos, os previstos por cantão, em cada freguesia ou união de freguesias; 

S. Enviaram, à data, as informações solicitadas e necessárias para avaliar o 

impacto financeiro na aplicação deste suplemento todas as juntas e uniões de 

freguesia; -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que, em harmonia com o disposto na alínea o) do n.º 1, do artigo 33º, os 

princípios contantes nos artigos 115.º, 117.º, 118.º 1 131.º (Boa Administração 

dos Recursos, Prossecução das Atribuições e Competências das Autarquias 

Locais, da Delegação de Competências), constantes do Anexo I da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do Princípio da Autonomia 

Financeira das Autarquias Locais, previsto e preconizado no artigo 6º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro (na sua redação atual), a Câmara Municipal delibere 

aprovar o ressarcimento do acréscimo da despesa extraordinária de recursos 

humanos, relativa ao exercício das competências delegadas pelo município para 

a realização das tarefas de limpeza das vias e espaços público, sarjetas e 

sumidouros e colaboração na recolha de resíduos, às Freguesias, no valor 

discriminado, conforme Informação 035/GIL/MCS/2021.  ------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se do 

compromisso que tínhamos assumido publicamente e que agora se vai 

concretizar, para o ressarcimento do primeiro semestre de dois mil e vinte e um.

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

Proposta, dizer que o Partido Socialista se congratula com esta medida por parte 

do Município, porque achamos que é de elementar justiça que todos os 

funcionários que estão nas Juntas de Freguesia e que estão abrangidos pela 

Delegação de Competências e que fazem funções sobre a Delegação de 

Competências delegada pela Câmara Municipal, possam ter acesso a este 

subsídio. Portanto, congratulamos o Município por ter avançado com esta 

Proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  

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

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

 PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 306/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR AS 

CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS A ATRIBUIR EM 2021 -----------------------------  
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

A. As Condecorações Municipais constituem um momento relevante na atividade 

do Município, dando público reconhecimento a personalidades ou instituições 

cuja intervenção tem caráter de excecional relevância; ------------------------------  

B. As Condecorações Municipais são atribuídas tendo por base o Regulamento 

de Condecorações do Município de Loures, em vigor; -------------------------------  

C. A opção por um número restrito de condecorações reforça o prestígio e a 

singularidade dos galardões atribuídos; --------------------------------------------------  

D. O Conselho das Condecorações Municipais reuniu no passado dia 5 de julho, 

verificando-se um consenso em relação à proposta apresentada. ---------------  

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

A Câmara Municipal delibere aprovar nos termos do art.º 5.º do Regulamento de 

Condecorações do Município de Loures, a proposta de Condecorações 

Municipais de 2021, a atribuir por ocasião das comemorações do 135.º 

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  --------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, queria dizer-vos que 

a lista das condecorações está distribuída e é conhecida de todos. -----------------  

Queria dizer, também, que, mais uma vez, o trabalho do Conselho das 

Condecorações Municipais, foi muito interessante e muito profícuo e gerou um 

consenso final, depois de uma discussão sobre as várias Propostas. Julgo que 

temos um leque de Propostas de condecoração, particularmente, feliz, mantendo 

a perspetiva de termos um número limitado de condecorações para assim dar o 

verdadeiro valor a cada uma delas e, portanto, é uma proposta que, a mim, 

pessoalmente, me satisfaz muito apresentar, aqui, à Câmara, para deliberação.  

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

--- POR VOTAÇÃO SECRETA, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM DEZ VOTOS A FAVOR -------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  
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 PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 307/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL (INVESTIMENTO), NA JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO, RELATIVO À 

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA RUA TEÓFILO LOPES 

CONSTANTINO – LADO NORTE, NO BAIRRO DA COURELA DO FOGUETE -  

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

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

A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, prevê a concretização da delegação de competências através 

da celebração de Contratos Interadministrativos, prevista no artigo 120º, entre 

órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em todos 

os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em 

especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais; ---------------------------------------------------------------  

B. Os Contratos Interadministrativos visam regular relações jurídicas de 

coordenação e colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam 

conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e capacidade de 

adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; --------------------  

C. A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável 

o disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, e obedece aos princípios da igualdade; da não discriminação; da 

estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da 

prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; --  

D. A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, os Contratos 

Interadministrativos de delegação de competências estão ainda sujeitos, a 

título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------------------------------  

E. Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva 

articulação entre todos os órgãos das autarquias locais, em respeito pela 

autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no sentido da 

melhoria dos serviços prestados às populações; --------------------------------------  
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F. O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências 

efetivada, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações 

e que a avaliação da execução de delegação de competências tem 

demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão preparadas para 

continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações; --------------------------------------------------  

G. No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em 

atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e 

dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; ---  

H. As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias 

desde que os órgãos municipais deleguem competências nos seus órgãos em 

domínios dos interesses próprios das populações destas, nomeadamente no 

âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às 

comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; -------------------------  

I. Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as 

respetivas Juntas de Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses 

da sua população, nos termos do artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------  

J. A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de 

obras ou investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra 

prevista no n.º 5, da cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo celebrado 

com as juntas e uniões de freguesia a 16 de abril de 2018; ------------------------  

K. O município de Loures aquando da elaboração das Grandes Opções do Plano 

2021/2025 e do orçamento para 2021, decidiu prever uma verba de 

1.000.000,00 €, a que acresce a remanescente de 2020, a delegar nas dez 

freguesias do concelho para a realização de investimentos em espaço público, 

da competência do município, sob proposta das freguesias; -----------------------  

L. A União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, no âmbito deste processo, 

manifestou interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, 

tendo apresentado a proposta de Requalificação dos espaços verdes da Rua 

Teófilo Lopes Constantino – lado norte, no Bairro da Courela do Foguete, em 

Sacavém; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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M. Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e 

estudo coordenado pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu 

várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se comprovado os requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da lei n.º 

75/2013; -------------------------------------------------------------------------------------------  

N. A celebração dos Contratos Interadministrativos pressupõe prévia autorização 

quer das Assembleias de Freguesia, quer das Assembleias Municipais (alínea 

g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m) do artigo 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal – Investimento, na União de Freguesias de Sacavém e Prior 

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se de mais um 

conjunto de Contratos Interadministrativos, conforme compromisso do Município 

com as Freguesias e este é o primeiro. ------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, a nossa questão 

prende-se com o facto de, no Contrato, ser referido que a Proposta foi analisada 

pelo Departamento de Ambiente, com um parecer favorável condicionado à 

apresentação de um plano geral de plantações e outros elementos do projeto, 

necessários a um acompanhamento efetivo pelos serviços municipais 

competentes, após a deliberação dos Órgãos Municipais e antes do início da 

execução do projeto, conforme  termos do Contrato Interadministrativo. -----------  

E a questão que gostaríamos de colocar, é se, de facto, estes documentos já 

foram entregues, ou se, não tendo sido entregues, a aprovação que estamos 

aqui a fazer hoje, condiciona a transferência desta verba para a Junta de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, não condiciona a 

aprovação. Esses documentos destinam-se a garantir depois, um 

acompanhamento concreto da obra, de acordo com as regras técnicas que estão 

estabelecidas pelo Departamento de Ambiente. ------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, talvez não me tenha 

expressado bem. A minha questão não era se condiciona a aprovação. A minha 

questão é se condiciona a transferência da verba para aquela União de 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Não, senhor Vereador. ---------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  

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

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

 PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 308/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, O CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL (INVESTIMENTO), NA FREGUESIA DE FANHÕES, RELATIVO À 

CONSTRUÇÃO DE UM PASSADIÇO PEDONAL NA AV. CATARINA EUFÉMIA 

NA ESTRADA DE FANHÕES EM RIBAS DE BAIXO, FANHÕES --------------------  

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

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

A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, prevê a concretização da delegação de competências através 

da celebração de Contratos Interadministrativos, prevista no artigo 120º, entre 

órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em todos 

os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em 

especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais; ---------------------------------------------------------------  

B. Os Contratos Interadministrativos visam regular relações jurídicas de 

coordenação e colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam 
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conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e capacidade de 

adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; --------------------  

C. A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável 

o disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, e obedece aos princípios da igualdade; da não discriminação; da 

estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da 

prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; --  

D. A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, os Contratos 

Interadministrativos de delegação de competências estão ainda sujeitos, a 

título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------------------------------  

E. Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva 

articulação entre todos os órgãos das autarquias locais, em respeito pela 

autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no sentido da 

melhoria dos serviços prestados às populações; --------------------------------------  

F. O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências 

efetivada, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações 

e que a avaliação da execução de delegação de competências tem 

demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão preparadas para 

continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações; --------------------------------------------------  

G. No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em 

atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e 

dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; ---  

H. As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias 

desde que os órgãos municipais deleguem competências nos seus órgãos em 

domínios dos interesses próprios das populações destas, nomeadamente no 

âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às 

comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; -------------------------  

I. Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as 

respetivas Juntas de Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses 
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da sua população, nos termos do artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------  

J. A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de 

obras ou investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra 

prevista no n.º 5, da cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo celebrado 

com as juntas e uniões de freguesia a 16 de abril de 2018; ------------------------  

K. O município de Loures aquando da elaboração das Grandes Opções do Plano 

2021/2025 e do orçamento para 2021, decidiu prever uma verba de 

1.000.000,00 €, a que acresce a remanescente de 2020, a delegar nas dez 

freguesias do concelho para a realização de investimentos em espaço público, 

da competência do município, sob proposta das freguesias; -----------------------  

L. A Junta de Freguesia de Fanhões, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo 

apresentado a proposta de construção de passadiço pedonal na Av. Catarina 

Eufémia - Estrada Fanhões - Ribas de Baixo; ------------------------------------------  

M. Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e 

estudo coordenado pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu 

várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se comprovado os requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da lei n.º 

75/2013; -------------------------------------------------------------------------------------------  

N. A celebração dos Contratos Interadministrativos pressupõe prévia autorização 

quer das Assembleias de Freguesia, quer das Assembleias Municipais (alínea 

g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m) do artigo 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal – Investimento, na Junta de Freguesia de Fanhões (…)” ------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, nos documentos que 

foram distribuídos, é referido que parte deste passadiço é feito em terreno 

privado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Embora seja dito que foram obtidas as necessárias autorizações, não 

conseguimos perceber, em que condições é que vai ser feita a utilização deste 

terreno privado e durante quanto tempo, para a construção do passadiço, num 

terreno que, de facto, não é público. ----------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, essa é uma questão que 

a Junta de Freguesia terá assegurada. Portanto, neste momento, não tenho mais 

nenhuma informação sobre esta matéria. ---------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, essa é que é a 

questão. É que os anexos que são referidos, como tendo sido enviados pela 

Junta de Freguesia, também não constam do processo, para nos habilitar a 

tomar a decisão. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, as autorizações dos 

terrenos privados estão, de facto, na Câmara, sem termo certo, portanto, não 

têm um prazo limite. Se estiverem de acordo e se isso for suficiente, serão 

distribuídas amanhã a todas as bancadas, para poderem ter conhecimento 

delas. Mas elas existem e estão na posse dos serviços da Câmara Municipal. --  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, não podemos deixar 

de registar, que nos parece estranho, que se vá fazer um investimento com 

dinheiros públicos, num terreno privado, sem acautelar a transferência desses 

terrenos, do domínio privado para o domínio público. -----------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, fica registada essa sua 

observação, mas há muitas situações em que isso acontece, desde que sejam 

acauteladas, por fundamentação de interesse público, como julgo que é o caso. 
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL, A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DO SENHOR VEREADOR DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ABSTIVERAM-SE A 

SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA. --------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO --  

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

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

 PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 309/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, O CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL (INVESTIMENTO), NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOSCAVIDE 

E PORTELA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE JOGO E RECREIO 

NO BAIRRO MUNICIPAL DA QUINTA DA VITÓRIA-------------------------------------  

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

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

A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, prevê a concretização da delegação de competências através 

da celebração de Contratos Interadministrativos, prevista no artigo 120.º, 

entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em 

todos os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em 

especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais; ---------------------------------------------------------------  

B. Os Contratos Interadministrativos visam regular relações jurídicas de 

coordenação e colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam 

conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e capacidade de 

adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; --------------------  

C. A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável 

o disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, e obedece aos princípios da igualdade; da não discriminação; da 

estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da 

prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; --  
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D. A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, os Contratos 

Interadministrativos de delegação de competências estão ainda sujeitos, a 

título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------------------------------  

E. Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva 

articulação entre todos os órgãos das autarquias locais, em respeito pela 

autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no sentido da 

melhoria dos serviços prestados às populações; --------------------------------------  

F. O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências 

efetivada, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações 

e que a avaliação da execução de delegação de competências tem 

demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão preparadas para 

continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações; --------------------------------------------------  

G. No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em 

atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e 

dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; ---  

H. As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias 

desde que os órgãos municipais deleguem competências nos seus órgãos em 

domínios dos interesses próprios das populações destas, nomeadamente no 

âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às 

comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; --------------------  

I. Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as 

respetivas Juntas de Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses 

da sua população, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------  

J. A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de 

obras ou investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra 

prevista no n.º 5, da cláusula 18.º, do Contrato Interadministrativo celebrado 

com as juntas e uniões de freguesia a 16 de abril de 2018; ------------------------  

K. O município de Loures aquando da elaboração das Grandes Opções do Plano 

2021/2025 e do orçamento para 2021, decidiu prever uma verba de 
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1.000.000,00 €, a que acresce a remanescente de 2020, a delegar nas dez 

freguesias do concelho para a realização de investimentos em espaço público, 

da competência do município, sob proposta das freguesias; -----------------------  

L. A União de Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, 

manifestou interesse na celebração do Contrato Interadministrativo Adicional, 

tendo apresentado a proposta de construção de um espaço de jogo e recreio 

no Bairro Municipal da Quinta da Vitória, na Portela; ---------------------------------  

M. Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e 

estudo coordenado pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu 

várias Unidades Orgânicas do Município, tendo-se comprovado os requisitos 

previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da lei n.º 

75/2013; -------------------------------------------------------------------------------------------  

N. A celebração dos Contratos Interadministrativos pressupõe prévia autorização 

quer das Assembleias de Freguesia, quer das Assembleias Municipais (alínea 

g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m) do artigo 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal – Investimento, na União de Freguesias de Moscavide e 

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, evidentemente que 

nada temos contra esta Proposta em concreto. Só não conseguimos perceber, 

porque é que, então, há umas reuniões atrás, votámos, exatamente, declarar a 

caducidade do Contrato Interadministrativo que o Município tinha com a 

Freguesia de Moscavide e Portela. -----------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, acho que esta questão necessita de uma 

explicação política da sua parte, e achamos que é útil, também, os lourenses 
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perceberam este ziguezaguear constante, em relação a algumas Freguesias, 

nomeadamente, Moscavide e Portela, mas não só. --------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Botelho, não há 

nenhum ziguezaguear. O que aconteceu na deliberação anterior, foi que, 

relativamente a um Contrato que foi assinado em dois mil e dezanove, e que não 

foi concretizado, essa verba foi retirada à Junta de Freguesia. Foi descontada, 

se posso dizer assim, na transferência mensal, conforme o contrato previa. -----  

Mas, como eu, aliás, disse na altura, nesse debate, nada impede a Junta de 

Freguesia, de, em relação às verbas que tem disponíveis para dois mil e vinte e 

um, reapresentar este projeto, se entender que ele é prioritário e não o conseguiu 

concretizar em dois mil e dezanove, mas entende que agora consegue 

concretizá-lo, ou optar por outro. Nós não temos nenhuma objeção em relação 

à obra em concreto. -------------------------------------------------------------------------------  

O que fizemos, foi retirar uma verba que tinha sido atribuída para uma obra de 

dois mil e dezanove, que não foi concretizada e esse dinheiro não volta por esta 

via. Agora, estamos a falar de Contratos Interadministrativos de dois mil e vinte 

e um.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ou dizendo de outra forma, a Freguesia de Moscavide e Portela, deixou de ter 

acesso aos vinte mil euros que lhes tinham sido atribuídos em dois mil e 

dezanove. Querendo fazer esta mesma obra, significa que, da verba que tem 

disponível em dois mil e vinte e um, vai ter de alocar vinte mil euros, para uma 

obra que já tinha candidatado em dois mil e dezanove, mas não a fez. Se tivesse 

concretizado, não teríamos descontado e agora, se calhar, podia utilizar este 

recurso para outra obra que tivesse interesse em fazer.  -------------------------------  

Portanto, não há aqui nenhuma contradição, e o que seria pouco aceitável, é que 

nós, não tendo objeção em relação à obra em concreto, porque nunca foi esse 

o problema, bloqueássemos a apresentação de uma proposta desta Freguesia 

para esta obra. E isso não faria sentido, porque se trata de um novo ano, uma 

nova verba, e não repõe a verba anterior. A verba anterior está perdida. E isso 

não tem nenhum recuo. --------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, permita-me que lhe 

diga que nós não concordamos com a sua análise. --------------------------------------  
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E senhor Presidente, nós não estamos contra o projeto em si. Bem pelo 

contrário. Achamos que até será útil para as pessoas da Quinta da Vitória, com 

toda a certeza. A questão é política. Porque o senhor Presidente andou, na 

nossa opinião, tardiamente, mas bem, nos últimos meses, a dizer que algumas 

Freguesias não estavam a cumprir os contratos Interadministrativos.  -------------  

Finalizando esse processo da sua dialética política, o senhor, e bem, apresentou, 

há umas reuniões atrás, a renúncia ao contrato anterior, exatamente, por não 

terem sido cumpridos os prazos desse mesmo contrato. E agora, provavelmente, 

ainda estamos para saber onde é que as verbas terão sido gastas - e não 

sabemos, porque não temos acesso aos dados das Freguesias, porque não 

estão disponíveis na internet -. Mais, não consideramos que a situação financeira 

da Freguesia em concreto, tenha alterado. E se a Freguesia, independentemente 

de quem a gere, não teve condições em dois mil e dezanove, em dois mil e vinte 

e no primeiro semestre de dois mil e vinte e um, não terá agora. E se tiver, terá 

que deixar para trás outras coisas. ------------------------------------------------------------  

Portanto, sinceramente, as Freguesias e o Município, deviam de fazer uma 

análise mais rigorosa, nomeadamente, em termos de acompanhamento do 

cumprimento destes Contratos, de modo a que não tenhamos estas situações e 

que não estejamos sempre a cair no mesmo erro. ---------------------------------------  

E não está aqui em causa as pessoas que gerem a Freguesia, porque eu acho 

que todas as pessoas que assinam os vários documentos, sejam eles quais 

forem, em nome de entidades públicas, fazem-no na boa fé. Mas, na prática, a 

prática, é que não têm conseguido. -----------------------------------------------------------   

Portanto, senhor Presidente, era do mais elementar bom senso e cuidado com 

o dinheiro público, que não se fizesse este Contrato Interadministrativo. No 

entanto, se o Município acha que esta obra é assim tão importante, ele próprio 

que faça a obra, a custas diretas. -------------------------------------------------------------  

Portanto, evidentemente, não podemos estar de acordo com este Contrato, 

porque consideramos que a Freguesia não tem as condições para finalizar, como 

se compromete, neste Contrato, esta obra. -------------------------------------------------  

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

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

--- Eram quinze horas e trinta minutos quando o Vereador, Sr. Gonçalo 

Caroço, compareceu na presente reunião. ----------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, o Município, em dois mil 

e dezanove, assinou com a Freguesia de Moscavide e Portela, um contrato para 

a realização de uma obra. Em relação a essa obra em concreto, da parte do 

Município, não havia objeções, porque considerou ser uma obra de interesse 

público e que cumpria os requisitos que eram exigidos. --------------------------------  

No entanto, esse contrato assinado em dois mil e dezanove, não foi cumprido, 

nem no tempo que estava previsto, nem nos acréscimos que, ainda assim, foram 

atribuídos. Não tendo sido cumprido, o Município promoveu o seu próprio 

ressarcimento em relação a essa verba. Portanto, essa verba foi retomada pelo 

Município, logo, não perdeu essa verba. ----------------------------------------------------  

Ou seja, como a obra não foi concretizada, a verba foi devolvida ao Município. 

Aquele contrato terminou, a verba foi devolvida. O assunto foi encerrado.  -------  

Agora, não podemos é, só porque temos uma qualquer avaliação política sobre 

a capacidade financeira da Freguesia de Moscavide e Portela, pô-la de 

quarentena. Ou há incumprimento dos contratos e das deliberações que vamos 

aprovando, e reagimos perante isso, ou, então, o relacionamento entre 

Instituições, obriga a que sejam tratadas, de acordo com as regras que 

estabelecemos iguais para todas. -------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, até tenho muitas opiniões pessoais sobre a situação financeira 

dessa Freguesia, e até de outras. Mas não me cabe, enquanto Presidente da 

Câmara, avaliar a viabilidade de acordos que estão previstos no Orçamento e na 

nossa legislação e regulamentação própria, em função do que eu penso sobre a 

situação financeira da Freguesia. --------------------------------------------------------------  

Se a Freguesia não cumprir este ou outro qualquer contrato, esta ou qualquer 

outra Freguesia, será aplicado o mesmo mecanismo, que é a Câmara descontar 

o valor na prestação mensal que a Freguesia recebe pelas suas competências 

delegadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador teceu algumas considerações sobre a incapacidade 

financeira da Freguesia. Pode ter toda a razão. Mas o que está aqui em causa, 

é a existência de uma verba que foi aprovada no Orçamento, que está disponível 

proporcionalmente para cada Freguesia, apresentar propostas de obras. ---------  

A Freguesia de Moscavide e Portela apresentou uma proposta de obra, ela está 

validada, tecnicamente, pelos nossos serviços, portanto, não tenho nenhum 

fundamento para não a submeter à deliberação da Câmara Municipal. ------------  
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Outras considerações políticas, são legitimas, mas não têm a ver com a relação 

institucional e contratual entre a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescento que ontem foram distribuídas informações às bancadas do Partido 

Socialista e do Partido Social Democrata, porque cada bancada tinha pedido 

uma informação, e nós distribuímos por ambas. ------------------------------------------  

Relativamente ao ponto de situação de execução dos Contratos 

Interadministrativos dos anos transatos, tenho comigo uma cópia que posso 

distribuir aos senhores Vereadores, se for útil para esta discussão neste 

momento, e, aí, podem comprovar qual é o ponto de situação para cada 

Freguesia em dois mil e dezanove e em dois mil e vinte. -------------------------------  

Também foi distribuída a informação do conjunto de propostas que já foram 

apresentadas em dois mil e vinte e um, sendo que, algumas delas, já estão aqui 

presentes para deliberação em Reunião de Câmara. ------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

Proposta em concreto, e olhando aqui para o saldo de execução, o que é facto, 

é que os Contratos Interadministrativos, são uma medida de referência de 

investimento e uma medida que, certamente, são para manter os níveis de 

investimento em cada uma das suas terras. ------------------------------------------------  

Porque reparemos. O grau de execução de dois mil e dezanove, foi de noventa 

e cinco por cento. O grau de execução de dois mil e vinte, oitenta e quatro por 

cento, mas ainda a decorrer, o que dá um total de execução, somando os dois 

anos, e não incluindo aqui, naturalmente, o dois mil e vinte e um, de oitenta e 

nove por cento de execução das obras, isto é, dos Contratos Interadministrativos 

feitos que estamos a falar, no valor de dois milhões, duzentos e três mil euros. 

Não é despiciente daquilo que estamos a falar. Portanto, aquelas grandes 

dúvidas que foram levantadas aqui, e, naturalmente, há coisas que podem não 

correr bem, mas o saldo, para nós, bancada do Partido Socialista, é amplamente 

positivo, no que diz respeito à criação destes Contratos Interadministrativos para 

investimento. ----------------------------------------------------------------------------------------    

Agradecemos a referência que o senhor Presidente fez, relativamente ao mapa 

de Contratos Interadministrativos, mas tenho uma pequena dúvida. A Freguesia 

que mais solicita Contratos Interadministrativos, é a de Santa Iria de Azóia, São 

João da Talha e Bobadela, e foi a única Freguesia que solicitou os Contratos 
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Interadministrativos, pelo menos, no tempo que nós considerámos que devia de 

ser o tempo correto para ser enviado, que é o primeiro trimestre. O que é facto, 

é que é a única que ainda não teve nenhuma proposta aprovada em Reunião de 

Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, gostaria de saber a razão, porque não deixa de ser 

estranho, que em todos estes projetos que estão aqui identificados pela 

Freguesia, tendo sido a única que enviou os projetos no início de fevereiro para 

validação, nenhum deles ainda tenha sido validado e aprovado em Reunião de 

Câmara, para a sua execução e tendo nós já aprovado outros que foram 

entregues posteriormente. -----------------------------------------------------------------------  

Não vou fazer nenhum comentário político mais acintoso, no que diz respeito à 

fase que estamos, de plena pré-campanha eleitoral, mas parece-me que carece 

de alguma explicação, o facto de que quem enviou primeiro, ainda não ter sabido 

quando é que pode executar esses contratos. ---------------------------------------------    

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Dias, o senhor fez 

uma insinuação que eu vou rejeitar totalmente. -------------------------------------------  

O que a Freguesia de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela enviou, 

foi um pré-projeto, que não tinha, sequer, orçamento e que só chegou mais tarde. 

Portanto, não basta enviar uma ideia ou um projeto muito incipiente e dizer que 

já está entregue. Porque para haver tratamento por parte dos serviços, da 

respetiva proposta, ela precisa de ter os elementos necessários. E é isso que 

conta. É quando os elementos estão todos reunidos é que podemos fazer a 

análise técnica nos vários serviços. E a informação que eu tenho, é que o 

orçamento e, eventualmente, todos os elementos, só chegaram depois. ----------  

Portanto, estão a ser analisados e não há nenhuma discricionariedade na análise 

das Propostas. Elas têm vindo regularmente, não há nenhuma limitação para 

nenhuma Freguesia, nem sequer para a Freguesia de Moscavide e Portela, 

como se vê, em que houve aqui uma situação diferente de todas as outras. 

Portanto, logo que as análises técnicas estejam concluídas e todos os 

documentos necessários entregues, a Proposta virá à Reunião de Câmara, 

senhor Vereador. Não tenha nenhuma dúvida disso. ------------------------------------   

Nós não estamos aqui para criar discriminações. Aliás, abolimos o tratamento 

desigual das Freguesias em dois mil e treze, senhor Vereador. Podemos ter mais 

ou menos interesse político ou partidário no avanço ou no atraso de outras, mas 
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a Câmara é a Câmara. É uma Instituição. E a Instituição, tem que se reger por 

critérios de igualdade e de imparcialidade, no relacionamento com as 

Freguesias. E é isso que temos feito. --------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vereador, rejeito totalmente a sua insinuação. ---------------------    

Senhor Vereador Nuno Botelho, como eu há pouco tinha dito, para incluir esta 

Proposta, a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, retirou outras duas que 

estavam em análise, porque, senão, não teriam valor suficiente para acolher 

tudo. Portanto, retirou as outras duas, incluiu esta, que, provavelmente, será 

mais prioritária, na avaliação que fizeram desta situação. ------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, agradeço o 

documento que nos fez chegar. Mas este documento ainda nos reforça as 

nossas dúvidas. É que das dez Freguesias do nosso Concelho, temos duas em 

dois mil e dezanove e quatro em dois mil e vinte, que não têm execução a cem 

por cento. Mas neste caso em concreto, ou seja, Moscavide e Portela, no ano de 

dois mil e dezanove, teve setenta e nove por cento de execução, e no ano de 

dois mil e vinte, teve quarenta e oito. Ora, isto, dá uma execução média, de 

sessenta e três por cento, o que vai de encontro às nossas dúvidas.  --------------  

E nós não temos nada contra a construção deste equipamento, nem com quem 

dirige a Junta de Freguesia. Até tenho uma simpatia especial. Não é isso que 

estás em causa. O que está em causa, é que está provado, que, 

constantemente, a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela não tem 

conseguido executar todos os Contratos Interadministrativos. E, portanto, é 

normal, e concordando “ipsis verbis”, com o que o senhor Vereador Nuno Dias 

disse, em relação aos Contratos Interadministrativos, é normal que tenhamos 

dúvidas em relação a esta Junta de Freguesia. Aliás, com o documento que o 

senhor Presidente teve a amabilidade de nos distribuir, até sustentamos mais a 

nossa posição. Portanto, não mudamos de opinião. -------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, eu nunca disse que o 

Executivo Municipal faça alguma coisa para prender esse tipo de contratos. Não 

acho que o Município tenha essa necessidade, nem faria, sequer, qualquer 

sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, já o tenho referido inúmeras vezes, que, para podermos, 

também, enquanto Executivo Municipal, ter um acompanhamento mais próximo, 
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e neste caso em concreto, no que diz respeito aos Contratos Interadministrativos, 

devemos ter acesso a toda a informação.  É porque, de facto, a informação que 

está aqui, e baseando-me, única e exclusivamente, na informação que aqui está, 

porque não tenho outra, a data da receção dos projetos e a data do registo da 

entrada dos projetos, é de um de fevereiro de dois mil e onze.  ----------------------  

É aqui referido que “(…) analisada a situação, com articulação da intervenção 

municipal, solicita-se informações complementares, acordadas com a União das 

Freguesias (…)”. Mas nada disto está datado. E a questão que coloco é mesmo 

essa. É porque se essa informação estivesse escalpelizada e datada, isto não 

poderia acontecer. E quando levanto dúvidas, não são dúvidas relativamente à 

idoneidade e à nossa capacidade de fazer esse tipo de filtragem. -------------------  

E senhor Presidente, sim, efetivamente, causa alguma estranheza, uma 

disparidade tão elevada de projetos que estão identificados, e o porquê de não 

se ter debelado logo, estas atividades. Além disso, estamos no meio de julho, e 

não se conseguiu chegar a esta situação. É só isso. ------------------------------------  

Mas continuo a dizer, e reafirmo, que acho que este mecanismo que foi criado 

neste mandato, para obras e investimentos que devem de ser feitos, eu não 

tenho dúvidas nenhumas, que a maior parte deles, não seriam feitos pela 

Câmara Municipal, pela própria dimensão da intervenção que a Câmara 

Municipal teria, e pela falta de proximidade que revela neste tipo de pequenas 

intervenções e que eu continuo a achar, que, essas sim, devem ser, cabalmente, 

delegadas nas Juntas de Freguesia, para poderem, elas, de uma forma mais 

prática e célere, fazer este tipo de investimentos. ----------------------------------------    

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Dias, não deve de 

haver nenhuma perplexidade. Perplexidade tenho eu, quando continuo a ouvir 

que há aqui qualquer coisa de estranho. Que foi isso que o senhor Vereador 

disse. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não há, nem do Executivo, nem dos serviços municipais, qualquer tratamento 

diferenciado, de qualquer freguesia. Agora, quando os documentos não estão 

completos, não podem ser avaliados completamente. É tão simples quanto isso. 

E nem sempre as freguesias entregam os documentos em condições de serem 

analisados. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Nuno Botelho, em relação ao que disse, nós aqui só temos um 

critério, que é o cumprimento dos contratos. Se os contratos estão dentro do 

prazo de cumprimento, está tudo bem. ------------------------------------------------------  

E se o senhor Vereador verificar, verá que a freguesia em causa, tem uma 

percentagem de execução, no ano de dois mil e dezanove, de, apenas, setenta 

e nove por cento, precisamente, porque houve um que não cumpriu e já lhe 

descontámos a verba. ----------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos outros contratos, os de dois mil e vinte, ainda não terminou o prazo. 

Termina no final deste mês. Portanto, cá estaremos, aliás, já tivemos essa 

conversa com a Junta de Freguesia, para analisarmos o cumprimento desses 

contratos, quando terminar o seu prazo. E não antes disso. ---------------------------  

Entretanto, não há nenhuma razão para questionar a legitimidade de a Freguesia 

apresentar novas Propostas, nem faríamos isso, dentro do que está 

regulamentado, e isso não pode ser afastado por um qualquer juízo de 

incapacidade da Freguesia para executar. Porque, em relação a isso, os factos 

que temos, são um contrato de dois mil e dezanove, que não foi executado. Logo, 

a verba foi retirada. Relativamente a dois mil e vinte, os contratos estão a 

decorrer os seus prazos, alguns deles estão no final, e faremos essa avaliação 

no momento oportuno. ----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o senhor acabou de 

dizer ao senhor Vereador Nuno Dias, que os Contratos Interadministrativos, 

ainda não estão a avançar na Freguesia de Santa Iria de Azóia, São João da 

Talha e Bobadela, porque não existem propostas de orçamento.  -------------------  

Mas senhor Presidente, apesar de o senhor considerar que a Proposta que vem 

hoje aqui, da Freguesia de Moscavide e Portela é um orçamento, a não ser que 

haja um documento que não está aqui, na nossa opinião, isto não é um 

orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, agora sim, aqui, entre duas freguesias do mesmo partido, o senhor 

Presidente, na nossa opinião, está a ter uma atitude diferenciada, entre uma e 

outra. Então se a Freguesia de Moscavide e Portela, pode apresentar um 

orçamento de três linhas, dizendo que a obra custa mais ou menos vinte mil 

euros - é isto o orçamento, três linhas -, Santa Iria de Azóia, São João da Talha 

e Bobadela, já não pode fazê-lo? --------------------------------------------------------------  
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Eu acho que, conhecendo, minimamente,< a forma de trabalhar das Freguesias, 

apesar de tudo, acho que também escreveram, pelo menos, três linhas, para 

comprovarem o custo da obra. -----------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, o senhor entrou aqui numa pequena contradição, e  

não querendo, permita-me as expressão, “lançar mais lenha para a fogueira”, e 

apesar de achar que o que o senhor Presidente e o senhor Vereador Nuno Dias 

disseram, tem a sua lógica, apesar de não concordarmos, agora, estas 

contradições, é que o senhor Presidente tem que evitar entrar nelas, porque eu 

até acredito, sinceramente, que seja esse o verdadeiro motivo para os projetos 

em Santa Iria não andarem, mas tem que ser para todas. Não pode ser só para 

algumas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador Nuno Botelho, o senhor 

Vereador é que está a “meter” na minha boca, palavras para encontrar 

contradições. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O que eu disse, foi que, no momento inicial da entrega dos projetos de Santa Iria 

da Azóia, São João da Talha e Bobadela, os mesmos, não vinham 

acompanhados dos respetivos orçamentos e de outros elementos. Mas, 

entretanto, já chegaram e já estão numa fase mais avançada de análise. Não 

estão parados. --------------------------------------------------------------------------------------  

A informação que recebi agora também, é que uma das Propostas da Junta de 

Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, é a requalificação de vários 

parques infantis. ------------------------------------------------------------------------------------  

Acontece, que, o próprio Município, tem um procedimento em execução, de 

reparação de um conjunto largo, também, de parques infantis. E foi preciso 

conciliar, para que não houvesse duplicação de intervenções. Segundo a 

informação que me chegou agora, esse é apenas um dos aspetos. ----------------  

Está em curso, está a ser analisado e, logo que, tecnicamente, esteja pronto, 

virá à Reunião de Câmara. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Aliás, julgo 

que a nossa prática, e a seguir já vamos ver outro exemplo, demonstra que não 

temos qualquer critério de diferenciação das Freguesias, seja por dimensão, seja 

por orientação política da sua maioria, ou outra coisa qualquer. E essa tem sido 

uma regra de ouro neste processo. Repito, tem sido uma regra de ouro neste 

processo, que, aliás, pretendemos manter. Mais, os nossos serviços também 

procedem com toda a idoneidade e com todo o rigor, procurando salvaguardar 
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aquilo que, da parte dos serviços municipais, tem que ser salvaguardado e 

tratando, como sempre, todas as Freguesias, por igual. --------------------------------  

É esta a situação. Agora, não conheço, com detalhe, os projetos, por isso, não 

posso estar aqui a dar mais explicações, para as quais não tenho informação 

suficiente. Mas o que vos posso garantir, é isto. Os projetos foram apresentados, 

efetivamente, não tinham toda a informação de início, foi sendo enviada depois, 

as análises estão a decorrer e, logo que estejam prontas, virão à Reunião de 

Câmara. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. -----------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. VOTARAM 

CONTRA, A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 310/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR E 

COMUNICAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL  (INVESTIMENTO), NA UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO, RELATIVO AOS 

PROJETOS “REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS, COM COLOCAÇÃO DE 

NOVO LANCIL E CALÇADA NOVA, NA RUA DA LIBERDADE NO BAIRRO DE 

SANTIAGO” E “REQUALIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DA RUA DE SÃO JOÃO 

NO BAIRRO SÃO JOÃO, CAMARATE” -----------------------------------------------------  

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

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

A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, prevê a concretização da delegação de competências através 

da celebração de Contratos Interadministrativos, prevista no artigo 120º, entre 

órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em todos 

os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em 
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especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais; ---------------------------------------------------------------  

B. Os Contratos Interadministrativos visam regular relações jurídicas de 

coordenação e colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam 

conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e capacidade de 

adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; --------------------  

C. A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável 

o disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, e obedece aos princípios da igualdade; da não discriminação; da 

estabilidade; da prossecução do interesse público; da continuidade da 

prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos; --  

D. A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, os Contratos 

Interadministrativos de delegação de competências estão ainda sujeitos, a 

título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do 

Procedimento Administrativo; ---------------------------------------------------------------  

E. Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva 

articulação entre todos os órgãos das autarquias locais, em respeito pela 

autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no sentido da 

melhoria dos serviços prestados às populações; --------------------------------------  

F. O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências 

efetivada, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações 

e que a avaliação da execução de delegação de competências tem 

demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão preparadas para 

continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações; --------------------------------------------------  

G. No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em 

atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e 

dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; ---  

H. As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias 

desde que os órgãos municipais deleguem competências nos seus órgãos em 

domínios dos interesses próprios das populações destas, nomeadamente no 

âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às 
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comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; -------------------------  

I. Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as 

respetivas Juntas de Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses 

da sua população, nos termos do artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------  

J. A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de 

obras ou investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra 

prevista no n.º 5, da cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo celebrado 

com as juntas e uniões de freguesia a 16 de abril de 2018; ------------------------  

K. O município de Loures aquando da elaboração das Grandes Opções do Plano 

2019/2022 e do orçamento para 2020, decidiu prever uma verba de 

1.250.000,00 € a delegar nas dez freguesias do concelho para a realização 

de investimentos em espaço público, da competência do município, sob 

proposta das freguesias; ---------------------------------------------------------------------  

L. A União de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração de contratos 

Interadministrativos, tendo apresentado as propostas, entre outras, para 

“Requalificação de passeios, com colocação de novo lancil e calçada nova na 

Rua da Liberdade, no Bairro de Santiago” e para “Requalificação e reparação 

da Rua de S. João no Bairro de S. João em Camarate”; ----------------------------  

M. A celebração dos Contratos Interadministrativos, pressupõe prévia 

autorização quer das Assembleias de Freguesia, quer das Assembleias 

Municipais (alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, 

alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual; -----------------------------------------------------------  

N. Os Contratos Interadministrativos de Investimento foram assinados no dia 29 

de julho de 2020 e, de acordo com o nº 2 da Cláusula 10ª, têm vigência de um 

ano a partir da data da sua entrada em vigor. ------------------------------------------  

O. Que no cumprimento da alínea g), l) e o) da Cláusula 3ª do Contrato 

Interadministrativo, a União de Freguesias informou que a execução do 

projeto não estaria terminada no final da vigência do contrato, fundamentando 

o atraso por “questões legais”, causas de força maior, no âmbito da execução 

dos contratos e que não poderão ser imputáveis à União de Freguesias; ------  
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P. A União de Freguesias manifestou determinação para conclusão do mesmo, 

tendo já sido tomadas as medidas julgadas adequadas, informa que no atual 

planeamento prevê terminar a obra nos próximos sessenta dias; ----------------  

Q. Perante as limitações e impossibilidade temporária verificadas, num contexto 

de incerteza decorrente da pandemia, e da justa composição do interesse 

público, a solução preferencial será sempre a do consenso fundamentado das 

partes, com a agilização possível do respetivo procedimento; ---------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m) do n.º 1, do artigo 

33º, constantes do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, aprovar e comunicar à Assembleia Municipal, por meio eletrónico, 

no prazo de 48 horas, nos termos da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, a prorrogação 

da vigência dos  Contratos Interadministrativos de delegação de competências 

da Câmara Municipal – Investimento, na união de freguesias de Camarate, 

Unhos e Apelação, “Requalificação de passeios, com colocação de novo lancil e 

calçada nova na Rua da Liberdade, no Bairro de Santiago” e “Requalificação e 

reparação da Rua de S. João no Bairro de S. João em Camarate”, até 30 de 

outubro de 2021. (…)” ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DO SENHOR VEREADOR DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ABSTIVERAM-SE A 

SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 311/2021 - 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 189/2021, DE 9 DE 

JULHO, REFERENTE AO AUTO DE SUSPENSÃO DE TRABALHOS NO 

PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 16.03.2021 E 25.05.2021 --------------------  
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 “Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

A. No seguimento das obras da empreitada de “Criação Zona 30 no Centro 

Histórico de Odivelas e Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a 

Odivelas – Fase 1A”, adjudicada à Empresa Constradas – Estradas e 

Construção Civil, S.A, vem o empreiteiro solicitar 2ª suspensão parcial de 

trabalhos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR (CA), na 91.ª Reunião Ordinária, do 

dia 9 de julho de 2021 aprovou a proposta n.º 189/21. ------------------------------  

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 redação dada pelo Dec. Lei n.º 111-B/2017, de 

31 de agosto (Código dos Contratos Públicos) a proposta n.º 189/21, de 9 de 

julho, relativa ao auto de suspensão dos trabalhos identificados na Informação 

Técnica I 10143/2021 e no período compreendido entre 16/03/2021 e 

25/05/2021. (…)” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, não é que não 

estejamos de acordo com esta Proposta. No entanto, não conseguimos perceber 

a cronologia dos documentos que nos foram apresentados. --------------------------  

É que o auto de suspensão, é de dezasseis de março a vinte e cinco de maio, 

de dois mil e vinte e um. A proposta dos técnicos dos SIMAR para o Conselho 

de Administração, é de vinte e cinco de maio e a decisão, é do dia nove de julho, 

e hoje estamos a catorze de julho. Então o que é que nós estamos aqui a votar? 

Deduzo que esta suspensão já tivesse terminado e que os trabalhos já estejam 

a decorrer, digamos assim. Então o que é que nós estamos aqui a votar? 

Sinceramente, não percebo. Se já está a andar, o que é que nós estamos aqui 

a votar? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente até pode dizer que estamos a fazer um ato administrativo 

que tem que ser feito. Mas eu tenho dúvidas que tenha que ser feito, porque o 

problema foi resolvido por si próprio, digamos assim. Ou seja, a questão foi 

consolidada por si própria. E nós não tivemos que intervir, porque não tivemos 

tempo para isso. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Portanto, na minha opinião, esta votação não faz sentido, a não ser que o senhor 

Presidente tenha uma explicação. -------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: E tenho, senhor Vereador. É porque se não 

se aprovar a suspensão da contagem do prazo que, efetivamente, aconteceu, 

ele conta para o prazo de conclusão da obra. E a deliberação que hoje temos 

aqui, é no sentido de saber se este prazo não conta para o prazo de conclusão 

geral da obra, se se suspende neste período, ou se conta. ----------------------------  

Se rejeitarmos esta deliberação, o empreiteiro não poderá contar com este 

período, como período de suspensão da contagem do prazo e, portanto, ele 

contará integralmente, para o prazo de conclusão da obra. Se aprovarmos a 

deliberação, este período será, de facto, a suspensão da contagem do prazo, 

portanto, haverá o correspondente alargamento do prazo de conclusão da obra. 

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, afinal, para nós, esta 

justificação não é assim tão nova. Porque isso é, precisamente, o que nós 

também pensamos. --------------------------------------------------------------------------------  

Mas, então, o que perguntamos, é como é que o empreiteiro foi notificado da 

decisão? Ou vai ser notificado posteriormente? Quer dizer que a obra parou sem 

autorização? -----------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, o que o senhor disse, é, exatamente, o pensamento que nós 

tivemos quando fizemos a leitura do documento. Mas a questão é simples: os 

documentos têm que chegar a tempo. As decisões têm que ser tomadas a 

tempo. E o Conselho de Administração, neste caso, dos SIMAR, tem que tomar 

decisões mais rápidas. ---------------------------------------------------------------------------  

O problema é este. Não está aqui em causa a prorrogação do prazo. Isso é 

evidente. A questão que eu estou a colocar, é se o senhor Presidente acha 

normal, um atraso de dois meses numa decisão que, na prática, já não tem efeito 

nenhum. A pergunta é esta. Não quero que o senhor Presidente me justifique 

que vai prorrogar mais alguns dias. Porque isso, nós também conseguimos 

compreender. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Eram estas as notas que queria dar, mas, evidentemente, nada temos contra 

esta suspensão. ------------------------------------------------------------------------------------  
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O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Vereador, vamos lá a ver se nos 

entendemos quanto àquilo que estamos aqui a discutir. Eu creio que quem nos 

possa estar a acompanhar, poderá ficar com a ideia que estamos aqui a discutir 

algum assunto de lesa património ou de lesa Município. -------------------------------  

Aquilo que está aqui em causa, é que no âmbito de uma empreitada que estava 

a decorrer, se constatou que não era possível levar a cabo um conjunto de 

trabalhos, porque o solo onde estava a ser realizada uma intervenção pelos 

SIMAR, de remodelação da rede de água no concelho de Odivelas, se revelou 

uma coisa diferente daquilo que estava perspetivado no caderno de encargos. E 

que surgiram dificuldades inesperadas para realizar a obra, porque a 

constituição do solo era rochoso e não permitia levar a cabo a intervenção. 

Portanto, foi necessário suspender esses trabalhos e encontrar uma solução que 

os serviços, em conjugação com o empreiteiro, encontraram. ------------------------  

O empreiteiro foi notificado da aceitação da parte dos SIMAR da solução que 

estava a ser proposta, que era a suspensão dos trabalhos, e nós não estamos 

aqui a falar de fazer trabalhos a mais, de pagar mais, estamos aqui a falar de 

uma coisa que foi o facto de, no caminho crítico da obra, ter surgido uma 

dificuldade inesperada. E aquilo que é preciso fazer é, exatamente, fazer a 

suspensão dos trabalhos pela razão que o senhor Presidente, há pouco, teve a 

ocasião de enunciar, sob pena de estarmos a conceder uma prorrogação 

graciosa ao empreiteiro. E, nesse ponto de vista, os SIMAR defenderam o 

interesse público, tomando a decisão que era necessária tomar, notificando o 

empreiteiro. Aliás, não havia outra solução. Nós não podíamos dizer ao 

empreiteiro, que estava ali uma rocha, mas que ele tinha que a partir a dinamite 

e continuar por aquele caminho, apesar de isso não estar, inicialmente, pensado. 

Isso era um disparate. ----------------------------------------------------------------------------  

O que aconteceu, é que os técnicos dos SIMAR, tomaram a decisão que era 

necessária tomar. Ou seja, se não era possível fazer naquele local, suspende-

se o trabalho, para continuar o resto e não termos uma situação, em que se vai 

prejudicar o interesse público, exatamente, por não termos suspendido os 

prazos, em termos da obra, e eles estarem a contar. E é isso que se traz aqui. -  

Eu creio que este assunto é, absolutamente, pacífico. Podia ser uma coisa que 

fosse o agravamento de custos, ou outra questão qualquer. Não. É uma questão 

literalmente, administrativa. Os SIMAR tomaram a decisão que era preciso tomar 

no terreno, foi deliberado no Conselho de Administração, em tempo, e foi 
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remetido à Câmara, que está hoje a decidir. E porquê? Porque, 

fundamentalmente, o procedimento foi lançado com o acordo das Câmaras 

Municipais de Loures e Odivelas. E temos que cumprir essa tramitação 

administrativa. Se esta entidade foi a entidade que lançou o procedimento, 

qualquer alteração em relação ao procedimento inicialmente lançado, tem que 

vir aqui. E foi isso que se fez. -------------------------------------------------------------------  

Sinceramente, acho que estarmos aqui a levantar problemas, não ajuda à “tal” 

celeridade que o senhor Vereador diz que está na origem da sua intervenção. 

Então seria mais célere o empreiteiro continuar a fazer o trabalho e, com isso, 

contar para o prazo que ele tem para executar a obra? Por vezes, muito 

sinceramente, não percebo porque razão são colocadas certas questões, mas 

presumo que seja o cheiro a pólvora que vai andando no ar por estarmos a dois 

meses e meio de eleições autárquicas. ------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vice-Presidente, não sou eu que 

digo, que a Divisão de Fiscalização, comunicou, no dia vinte e cinco de maio, a 

definição. Foram os SIMAR. Então, porque é que foi votado a dia nove de julho? 

Esta é a primeira pergunta.  ---------------------------------------------------------------------  

Mais, senhor Vice-Presidente, no seu discurso, o senhor acabou por dizer a 

realidade. O ato já foi, tacitamente, aceite. Correta ou incorretamente, eu nem 

vou qualificar isso. Eu só estou a dizer, é que a nossa deliberação para ratificar 

esta decisão, porque, no fundo, é o que estamos a fazer, é a ratificar, esta 

decisão, nem o próprio Conselho de Administração dos SIMAR a tomou. Teve 

que ratificá-la também. Na verdade, não vem cá para ratificar, mas era o que 

devia de estar. --------------------------------------------------------------------------------------  

E senhor Presidente e senhor Vice-Presidente, se os senhores acham normal, 

que a Divisão de Fiscalização, esta ou qualquer outra de qualquer entidade 

pública, tome este tipo de decisões, sem a decisão hierarquicamente superior, 

neste caso, o Conselho de Administração dos SIMAR, nós não achamos. Por 

isso, colocamos a questão. ----------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, eu acho que precisamos 

de compreender, que há aqui dois planos diferentes. Um, é o plano da execução 

da obra, em que as decisões que têm que ser tomadas, são tomadas em função 
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do que está no terreno. E não podem ser adiadas e ficar à espera de qualquer 

deliberação. Ou se tomam ou não se tomam. ----------------------------------------------  

Outra coisa, é o plano jurídico. Isto é, a decisão sobre qual a consequência 

daquilo que aconteceu na obra. E é aqui que intervém a Câmara Municipal, o 

Conselho de Administração dos SIMAR e toda a hierarquia. --------------------------  

É no plano jurídico que nós vamos decidir se sim ou não, o que aconteceu na 

obra, de facto, constitui de direito, uma suspensão da obra, ou se não constitui, 

e o prazo continua a correr e é por conta do empreiteiro. ------------------------------  

Portanto, não há aqui nenhuma inutilidade desta decisão. Se nós não a 

tomarmos, não existiu, juridicamente, suspensão da obra. Existiu de facto, mas 

não existiu juridicamente, com todas as consequências que isso tem. Se a 

tomarmos passa a haver, na relação contratual, um período de suspensão da 

obra, com as consequências que isso também tem. É tão simples quanto isso. 

Não há nenhuma decisão inútil, nem é possível tomar decisões em obras, 

perante imprevistos, apenas, no tempo da deliberação dos Órgãos Municipais. 

O que há, depois, é conformação jurídica do que acontece, num sentido ou 

noutro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A nossa liberdade é total. Nós podemos rejeitar esta Proposta. E se a rejeitarmos 

e não houver outros desenvolvimentos, este período não conta como suspensão 

da obra. É simples. É uma consequência jurídica. A consequência prática é que 

ela esteve parada. E isso ninguém podia alterar em nenhuma circunstância. ----  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE A SENHORA 

VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA E 

A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 312/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 
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LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 192/2021, DE 9 DE 

JULHO, REFERENTE À ADENDA AO CONTRATO DA EMPREITADA DE 

“REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SANTO 

ANTÓNIO DOS CAVALEIROS – LOTE 1 E 2” ---------------------------------------------  

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

“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 

“Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo António dos 

Cavaleiros –Lote 1 e 2”, adjudicada no seguimento do concurso público CP 

19/2020, PEMP/13/2020; ---------------------------------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR (CA), na 91.ª reunião ordinária, do 

dia 9 de julho de 2021 aprovou a proposta n.º 192/21. ------------------------------  

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 192/21, de 9 de julho relativa à Adenda ao Contrato da 

Empreitada de “Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo 

António dos Cavaleiros –Lote 1 e 2”. (…)” --------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DO SENHOR VEREADOR DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ----------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 313/2021 - 

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 193/2021, DE 9 DE 

JULHO, REFERENTE À ADENDA AO CONTRATO DA EMPREITADA DE 
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“REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LOURES – 

FASE 1 LOTE 1 E 2” ------------------------------------------------------------------------------  

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

“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 

“Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Loures – Fase 1- Lote 

1 e 2”, adjudicada no seguimento do concurso público CP 3/2020, 

PEMP/4/2020; -----------------------------------------------------------------------------------  

B. O Conselho de Administração dos SIMAR (CA), na 91.ª reunião ordinária, do 

dia 9 de julho de 2021 aprovou a proposta n.º 193/21. ------------------------------  

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 193/21, de 9 de julho relativa adenda ao contrato da 

empreitada de “Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Loures – 

Fase 1- Lote 1 e 2”. (…)” -------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DO SENHOR VEREADOR DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ----------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 314/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

REVISÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, 

INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, QUE INTEGRA 

OS PLANOS DAS EMPRESAS MUNICIPAIS GESLOURES – GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M. E LOURES PARQUE – EMPRESA 

MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, E.M. -----------------------------------------------  
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“Considerando que:   ------------------------------------------------------------------------------  

1. O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei 54/2008, de 

4 de setembro, a funcionar junto do Tribunal de Contas, desenvolve uma 

atividade no âmbito da prevenção da corrupção e infrações conexas;   --------  

2. No âmbito da atividade desenvolvida pelo CPC, foi aprovada uma 

Recomendação em 1 de julho de 2009, respeitante a “Planos de prevenção 

de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas”, nos 

termos da qual as Entidades gestoras de dinheiros públicos devem elaborar e 

fazer aprovar os seus planos de gestão de riscos;   ----------------------------------  

3. O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 

Infrações Conexas (PPRGCIC) da Câmara Municipal de Loures, em vigor à 

presente data, respeita a 2ª Revisão efetuada ao Plano, tendo esta sido 

aprovada na 16ª Reunião Ordinária de Câmara, realizada em 06 de junho de 

2018;   ---------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Neste contexto, e na prossecução das recomendações que têm vindo a ser 

efetuadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, designadamente a 

datada de 01 de julho de 2015 que, entre outras, adverte para a necessidade 

de os Planos incorporarem a identificação de riscos ”…relativamente às 

funções, às ações e procedimentos realizados por todas as unidades da 

estrutura orgânica das entidades, incluindo gabinetes, as funções e os cargos 

de direção de topo, mesmo quando decorram de processos eletivos.”;   -------  

5. Visando intensificar a postura e atitude da Organização na identificação, 

análise, reflexão, ajustamento e harmonização, tão exaustiva quanto possível, 

dos riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, 

entendeu-se fundamental encetar ação de revisão do PPRGCIC, tendo, para 

o efeito, sido proposto e aprovado pelo Sr. Presidente da Câmara a realização 

de projeto de revisão do PPRGCIC – Rev. 3:2020;  ---------------------------------   

6. O “plano” em vigor não se encontra alinhado com as reestruturações dos 

Serviços Municipais da Câmara Municipal, ocorridas desde 2019 até à 

presente data, em especial a última alteração à Estrutura Orgânica da Câmara 

Municipal de Loures;   -------------------------------------------------------------------------  

7. Importa fazer refletir no PPRGCIC a identificação, tão exaustiva quanto 

possível, dos riscos correlacionados com as atividades desenvolvidas;   ------  
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8. A gestão do risco vai para além da gestão de riscos individuais devendo ser, 

também, encarada numa perspetiva abrangente e transversal, uma vez que, 

em muitas situações o impacto dos riscos se cruza e interliga.  -------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos da Recomendação do 

Conselho de Prevenção da Corrupção, datada de 1 de julho de 2009, produzida 

ao abrigo do disposto no art.º. 2.º, n.º 1, alínea a), n.º 7, n.º 4 e n.º 9, n.ºs 1 e 2, 

da Lei n.º 54/2018, de 4 de setembro, a proposta de revisão do PPRGCIC da 

Câmara Municipal de Loures, que integra os Planos das empresas municipais 

Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. e Loures Parque – Empresa 

Municipal de Estacionamento, E.M. (…)” ----------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DO SENHOR VEREADOR DA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E DOS 

SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ----------------------------------------------  

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

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

 PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 315/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A ATRIBUIÇÃO 

DO APOIO FINANCEIRO À GIMNOFRIELAS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, 

CULTURAL E SOCIAL DE FRIELAS, PARA PARTICIPAR NO CAMPEONATO 

DO MUNDO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA -----------------------------------------------  

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

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

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, atribuições nos domínios da 

Cultura, dos Tempos Livres e Desporto, nomeadamente, no que concerne ao 

apoio a atividades culturais, recreativas e desportivas; ------------------------------  

B. É objetivo do Município o aumento da oferta de atividades culturais e 

desportivas que, pelos meios adequados, potenciem a melhoria de qualidade 

de vida das populações; ----------------------------------------------------------------------  
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C. O Município tem vindo a contribuir para a criação de condições facilitadoras 

da atividade das associações/clubes culturais, recreativos e desportivos, bem 

como para a concretização dos respetivos projetos e iniciativas, de 

reconhecido interesse para a comunidade; ---------------------------------------------  

D. O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo – RMAA (Cultura, 

Desporto, Recreio e Juventude), aprovado na 27ª reunião ordinária do 

executivo municipal de 5 de dezembro de 2018 e na 2ª reunião da 1ª sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, em 24 de janeiro de 2019, entrou em 

vigor no dia 1 de março de 2019 (Diário da Republica, II Série, Aviso n.º 

2728/2019 de 19 de fevereiro); -------------------------------------------------------------  

E. Com base no webdoc nº E/67657/2021 se verifica a existência de pedido de 

apoio financeiro que, embora meritório, por não se enquadrar no âmbito 

material permitido pelos artigos que preveem a concessão de apoio financeiro 

no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, não pode ser desta 

forma considerado;  ----------------------------------------------------------------------------  

F. Nos termos da informação suprarreferida, se considera pertinente a 

concessão de apoio financeiro à Gimnofrielas - Associação Desportiva, 

Cultural e Social de Frielas; ------------------------------------------------------------------  

G. É permitido pelo artigo 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo, em vigor, a atribuição de outros apoios, em condições 

devidamente fundamentadas. ---------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 

33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, em 

conjugação com o previsto no artigo 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo (Cultura, Desporto, Recreio e Juventude), aprovar o apoio 

financeiro, no valor de 3.000,00€ (três mil euros)  à Gimnofrielas - Associação 

Desportiva, Cultural e Social de Frielas para participação, no Campeonato do 

Mundo de Ginástica Acrobática. ---------------------------------------------------------------  

(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, se me permite, começava a 

minha intervenção, dando os parabéns à ginasta portuguesa, pelo resultado 

obtido neste campeonato do mundo, que, como todos sabemos, foram de grande 

qualidade. Aliás, tivemos vários medalhados e tivemos participações de 

altíssimo nível.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer que, naturalmente, registamos, com grande orgulho, os resultados, 

também, obtidos pelo Gimnofrielas, que enviou vários atletas ao campeonato do 

mundo e ali obtiveram lugares importantes na classificação. --------------------------  

Dizer que, infelizmente, os bons resultados obtidos nesta modalidade, não têm 

uma relação direta com aquilo que deveriam de ser os apoios da parte do Estado, 

relativamente à ginástica. É, de facto, inconcebível, que nós tenhamos um 

sistema desportivo, se é que podemos chamar ao atual estado de coisas, um 

sistema desportivo, em que os atletas que representam o país, numa 

competição, que é um campeonato do mundo, têm que comprar o seu fato de 

treino em que identifica o país a que pertencem, para poderem participar no 

campeonato do mundo. --------------------------------------------------------------------------  

É, de facto, uma situação, verdadeiramente, “sui géneris”, sobretudo, numa 

altura em que, nos últimos meses, tanto se tem ouvido falar nos milhões 

disponíveis para Federações, para o apoio a clubes, na perspetiva de combater 

os efeitos da pandemia e proporcionar uma rápida retoma das atividades. -------  

Dizer que é lamentável e triste, e creio que, em nada, esta situação coincide com 

aquilo que está estabelecido na Constituição da República Portuguesa, que diz, 

com grande clareza, que compete ao Estado, assegurar o direito ao desporto 

dos seus cidadãos. Mas é o atual estado de coisas, do ponto de vista, desportivo. 

Aquilo que se traz aqui à deliberação da Câmara Municipal, é um apoio 

municipal, ao abrigo do artigo vigésimo nono do Regulamento Municipal de Apoio 

ao Associativismo, que prevê, exatamente, apoios extraordinários, porque, sem 

ele, não teria sido possível a estes atletas do Gimnofrielas terem-se deslocado 

ao campeonato do mundo na Suíça. ---------------------------------------------------------  

E se não fosse, de facto, o esforço do clube, dos pais e, também, da Autarquia, 

nada daquilo que foi possível, em termos de participação, teria acontecido, 

porque, o resto, infelizmente, continua a faltar. --------------------------------------------  
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Se hoje temos algum apoio ao desporto, ele é por via das receitas do jogo da 

Santa Casa da Misericórdia, porque, infelizmente, o país e o Governo, continuam 

a não ter uma política desportiva, digna desse nome, nas várias modalidades, 

talvez com exceção de uma ou outra, que não têm, em muitos casos, uma 

correspondência entre os resultados obtidos e o apoio que vai recebendo. -------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Vice-Presidente, o senhor traz 

aqui à liça, a propósito deste ponto, uma relação que eu creio que nem é para 

este fórum e, muito menos, com o grau de fiabilidade com que o senhor quis usar 

da palavra. E eu terei que despir a camisola de Vereadora, para lhe dizer que, 

em primeiro lugar, se os atletas, para estarem em competições nacionais, 

europeias, ou internacionais, da modalidade de ginástica, têm que comprar o seu 

equipamento, é uma opção da modalidade, neste caso, da Federação 

Portuguesa de Ginástica. Porque, senhor Vice-Presidente, se falar com outras 

modalidades, e lhes perguntar se têm a mesma prática, irão dizer-lhe que não. 

E, aqui, o Estado, é, naturalmente, alheio, àquilo que são as opções levadas a 

cabo pela Federação. -----------------------------------------------------------------------------  

Depois, dizer, que são largos os milhares de euros que esta Federação em 

concreto, pelo seu número de praticantes, recebe de dinheiro do Estado. --------  

Queria, também, transmitir ao senhor Vice-Presidente e àqueles que nos estão 

a ouvir, que as receitas que, neste momento, as Federações Desportivas 

arrecadam, vindo do jogo, foi uma opção do Governo. O Governo podia ter dito 

que não era para o jogo, mas para o turismo, cultura ou educação. Foi o Governo 

que alocou, que as receitas que lhe competiam, na matéria do jogo, fossem 

distribuídas pelas Federações desportivas. Mas creio que esta não é a matéria 

que interessa, naturalmente, à Câmara Municipal de Loures.  ------------------------  

Mas aquilo que nos apraz, hoje, registar, é, naturalmente, a participação do 

importante clube do nosso concelho, dos atletas e dos seus treinadores, que têm 

elevado o palmarés da ginástica, tanto no nosso país como além-fronteiras, 

como agora foi aqui hoje bem patente no início da intervenção do senhor Vice-

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

Portanto, esta bancada, regozija-se, pelo apoio que Loures e grande parte dos 

Municípios dá, ao desporto em Portugal, quer seja o desporto formal, quer seja 

o desporto informal. Mas dizer, também, ao senhor Vice-Presidente e a todos os 

que aqui estão, que o próprio Governo também o faz, e que os tais milhões que 
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o senhor Vice-Presidente, até aqui, não sabia onde é que estavam, nem como é 

que iriam acontecer, é fruto das suas férias senhor Vice-Presidente, porque, 

neste momento, o programa “Reativar desporto”, já está disponível. Portanto, 

que esta sua intervenção, sirva para fazermos, aqui, a divulgação, de que o 

Governo, através do Instituto Português do Desporto e da Juventude, já tem 

abertas as candidaturas, ao programa que acabei de referir, com uma linha de 

trinta milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, o Partido Social 

Democrata, naturalmente, também quer parabenizar a delegação portuguesa 

que participou no campeonato do mundo de ginástica acrobática, e, em 

particular, os atletas do Gimnofrielas que, integrados nesta delegação, 

representaram o Concelho de Loures. -------------------------------------------------------  

E indo ao encontro da intervenção do senhor Vice-Presidente, estranhamos, até 

pelo número de apoios que têm sido aprovados nesta Reunião de Câmara, que 

o senhor Vice-Presidente diga que a Administração Pública Central não apoia o 

desporto, e que depois traga uma deliberação à Reunião de Câmara, em que 

esta associação precisa de quatro mil e quinhentos euros, para participar nestes 

campeonatos do mundo, que muito dignificam o Concelho de Loures, e por isso 

comecei por parabenizar os atletas, e que se proponha aqui uma 

comparticipação de três mil euros, ao abrigo de um regulamento que não impõe 

qualquer limite. --------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, estranhando a incongruência da intervenção do senhor Vice-

Presidente relativa a esta Proposta, o Partido Social Democrata propõe que o 

subsídio a atribuir, seja, de facto, o valor que o clube necessitava para participar 

nestes campeonatos do mundo, que é de, apenas, quatro mil e quinhentos euros.

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhora Vereadora Sónia Paixão e senhor 

Vereador João Calado, ouvi com muita atenção as vossas intervenções e 

gostava de tecer algumas considerações, relativamente às vossas afirmações.  

Em primeiro lugar, dizer à senhora Vereadora Sónia Paixão, que, neste fórum, 

Câmara Municipal, fala-se de todos os assuntos. Dos locais, dos municipais, dos 

nacionais, e não tenciono demitir-me, da condição de poder, aqui, neste fórum, 

abordar os assuntos que considero que têm impacto e que têm algum significado 

para os munícipes do Concelho de Loures. E é o caso deste.  -----------------------  
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Já estranho mais, que a senhora Vereadora tenha dito na sua intervenção, 

certamente, por lapso e pelo calor da discussão, que ia despir a sua camisola de 

vereadora, para exercer uma outra condição, que era a de defensora oficial, 

provavelmente, do Governo e do IPDJ - Instituto Português do Desporto e 

Juventude onde trabalha. Mas, na minha opinião, isso não lhe fica nada bem, se 

me permite o comentário, na medida em que os assuntos que estamos aqui a 

tratar, de facto, são da Câmara Municipal de Loures. E são esses assuntos que, 

em primeira análise, devemos tratar. É nessa condição que estamos nesta mesa, 

e não como representantes de qualquer outra Instituição. Não se trata de uma 

sessão solene de um qualquer clube ou associação, em que estejamos uns 

numa condição e outros noutra. Aqui, somos todos Vereadores no Município de 

Loures. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois, senhora Vereadora, de facto, é uma liberdade que assiste às 

Federações, gerirem os dinheiros conforme entenderem. Mas a queixa dos 

dinheiros que lhes chegam, são, claramente, insuficientes, para o exercício das 

competências que têm à sua responsabilidade. E a senhora Vereadora, 

certamente, que as tem ouvido, tal como eu ouço, frequentemente, quando tenho 

a ocasião de falar com alguns dos dirigentes. ---------------------------------------------  

E a mim custa-me muito aceitar a ideia, de que, apesar de na Constituição da 

República Portuguesa, dizer que incube ao Estado assegurar o direito ao acesso 

ao desporto aos nossos cidadãos, uma parte desse acesso, está hoje 

condicionado pelas receitas do jogo da Santa Casa da Misericórdia. É porque eu 

não me lembro de ter lido em nenhum artigo da Constituição, que o acesso ao 

desporto, depende das receitas do jogo. Ou seja, se nós jogarmos todos na 

raspadinha, é possível haver dinheiro para apoiar o desporto, no país. Se não 

jogarmos na raspadinha, não há dinheiro e o Estado não tem nenhum. Isto é que 

a mim me custa muito a acreditar. -------------------------------------------------------------  

E custa-me muito a aceitar, não só no domínio do desporto, como agora até 

alargámos a prática, porque agora também já vamos para o património. Também 

há uma raspadinha do património, para assegurar que o Estado cumpra as suas 

obrigações, no que tem que ver com o património cultural construído, a 

conservação e manutenção dos equipamentos, a atividade cultural, etc.. Isso é 

que é, de facto, difícil de aceitar, a quem quer um país desenvolvido e 

democratizado, no que tem que ver com o acesso a estes dois bens que 

consideramos essenciais, que são o desporto e a cultura. -----------------------------  



 

                                                                                                                                            

67/132 
 

 

                                                                                                                                     92ª Reunião Ordinária - 2021-07-14 

Senhora Vereadora, também lhe quero dizer, que, apesar de ter estado de férias, 

mantive-me informado, por isso, sei que foi, finalmente, publicada, a informação 

relativa às candidaturas. E eu digo finalmente, porque há muitos meses que 

estávamos à espera, porque o anúncio foi em março, e, finalmente, veio agora a 

possibilidade das candidaturas.  ---------------------------------------------------------------  

Vamos ver se as candidaturas de que falamos, vão ter o mesmo sucesso que 

algumas apresentadas na área do concelho. Porque, infelizmente, e apesar 

daquelas que foram apresentadas, o número das que foram apoiadas é bastante 

insuficiente. Aliás, basta ver quantas são as coletividades, clubes e associações 

que, neste concelho, têm sido apoiados pela Administração Central nos últimos 

anos, naquilo que são as suas candidaturas. Mas cá estaremos para fazer esse 

balanço em devido tempo. -----------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador João Calado, de facto, o Município comparticipa a despesa 

total da Associação. Mas o senhor e os Vereadores do Partido Social Democrata, 

acham que devia de ser a Câmara Municipal, a assegurar a possibilidade de 

Portugal estar representado no campeonato do mundo de ginástica acrobática, 

com base naquilo que é o financiamento de uma Câmara Municipal, onde um 

dos clubes está sedeado? É esta a ideia que o Partido Social Democrata tem, 

relativamente à prática desportiva? Acho isso estranho.  -------------------------------  

Senhor Vereador, nós tivemos ocasião de discutir aqui, qual era o regime dos 

apoios do Município ao Movimento Associativo, e criámos um Regulamento que, 

aliás, foi bastamente discutido. Durante meses arrastou-se a discussão 

relativamente ao seu conteúdo, porque, umas vezes faltava uma coisa, depois 

outras vezes faltava outra, e, após, alguns meses, lá votámos o Regulamento na 

Câmara e na Assembleia Municipal. Ele foi votado por unanimidade, e, 

finalmente, entrou em vigor. ---------------------------------------------------------------------  

E o senhor Vereador e a bancada do Partido Social Democrata sabem, que os 

apoios do Município, são protocolados, através do Regulamento Municipal de 

Apoios ao Associativismo ou, então, através de Contratos-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo.  ------------------------------------------------------------------  

Os senhores Vereadores do Partido Social Democrata, estão a propor que haja 

um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, para apoiar atletas que 

vão representar o nosso país? Mas não é o concelho e Loures, nem o seu clube. 

É o nosso país, num campeonato do mundo. É uma conceção extraordinária da 

política desportiva no plano nacional e no plano local. Acho uma concessão 
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verdadeiramente estranha, com toda a sinceridade, digo. E não partilho dela nem 

estou de acordo com ela, porque há níveis de responsabilidade completamente 

diversos, que passam pelo Estado, pela Administração Central, passam pelas 

Federações das modalidades, passam pelo Município, pelos clubes e passam, 

naturalmente, pelos pais dos praticantes. ---------------------------------------------------  

Dizer, ainda, que nós estamos a dar aqui uma comparticipação, à semelhança 

daquilo que, aliás, tem acontecido noutras alturas. E não me lembro de ter ouvido 

o Partido Social Democrata contestar, noutras alturas em que fizemos uma 

comparticipação a este mesmo clube, quando, participou em competições 

internacionais de monta. -------------------------------------------------------------------------  

Deve ser, outra vez, o cheiro a pólvora, que anda no ar. -------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Vice-Presidente, o senhor é que 

eventualmente cheira a pólvora. Mas não ponha na minha boca, aquilo que eu 

não disse. Porque esse seu discurso, é para a senhora Vereadora Sónia Paixão. 

Não é para esta bancada, senhor Vice-Presidente. --------------------------------------  

O que eu lhe disse, é que neste Município, muitos têm sido os apoios que têm 

sido aqui aprovados, para o Movimento Associativo. E a dignidade da 

representação do Concelho no campeonato do mundo de ginástica acrobática, 

merece que não se esteja aqui a discutir mil e quinhentos euros, que, no fundo, 

era aquilo que faltava para esta equipa participar no campeonato, 

independentemente se a Administração Pública Central tem que apoiar mais ou 

menos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

E ao abrigo desse Regulamento que o senhor se está a referir e ao abrigo do 

qual se está a conceder este apoio, não é imposto qualquer limite. Este é um 

apoio excecional, ao abrigo de um artigo que não impõe qualquer limite ao apoio 

que vamos aqui aprovar. Portanto, nós insistimos e propomos, que a 

comparticipação, a ajuda, a este clube, para esta atividade tão meritória e 

dignificante do Concelho de Loures, seja feita na sua totalidade, que são quatro 

mil e quinhentos euros. ---------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SRª SÓNIA PAIXÃO: Senhor Vice-Presidente, quando eu disse 

que despia a veste de Vereadora, foi, naturalmente, pelo exercício das minhas 

funções profissionais e porque tenho uma informação acrescida que, 
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certamente, nenhum dos meus colegas tem e que não gosto de utilizar, quando 

estou com o micro aberto. Não é o meu apanágio, como sabe. ----------------------  

Mas para que o senhor Vice-Presidente não passe a sua mensagem como 

verdadeira, daquilo que está a transmitir, queria dar-lhe nota, que os clubes do 

Concelho de Loures, talvez pouco lancem mão, das medidas que o IPDJ abre. 

Dou-lhe nota que, em quatro edições do PRIDE - Programa de Reabilitação das 

Infraestruturas Desportivas, tivemos oito candidaturas e foram aprovadas quatro, 

o que é um bom princípio, tendo em linha de conta que estamos a falar de um 

programa de abrangência nacional e que não consegue satisfazer a plenitude 

dos pedidos que são formulados. Também no programa nacional, “Desporto para 

Todos”, igualmente, oito candidaturas e satisfeitas cinco. ------------------------------  

Portanto, aquilo que, certamente, podemos todos aqui reter, é que os clubes, 

desde que bem informados, naturalmente, podem lançar mão das diferentes 

fontes de financiamento, sejam elas da Administração Central, sejam elas, e 

muito bem, da Administração Local. Portanto, em conjunto, fortalecemos o 

desporto no nosso país e no nosso concelho, que é isso que nos deve, a todos, 

guiar e conduzir.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Vou terminar a minha intervenção, salientando e enaltecendo o excelente 

trabalho e o excelente contributo que o Gimnofrielas tem dado, no panorama 

desportivo do nosso concelho, não só na componente desportiva, como na 

componente cívica e de educação, aos seus atletas, ao longo de vários anos a 

esta parte. Esse é, naturalmente, um motivo de grande satisfação e orgulho para 

todos nós. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, só para dizer ao senhor 

Vereador João Calado que, ouvindo aqui o que eu ouvi, e comparando aquilo 

que aqui foi dito no discurso que foi feito, a propósito da subsidiodependência 

que o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo ia criar, e no facto de 

haver dirigentes que vinham “comer à mão” da Câmara, porque a Câmara tinha 

criado com eles, uma relação de subsidiodependência. De facto, há uma enorme 

contradição, entre aquilo que o senhor Vereador hoje aqui defende, que é dar-

se os subsídios todos, quando antes disseram que não devia de haver subsídios, 

porque isso criava uma relação de subsidiodependência. ------------------------------  
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Senhora Vereadora Sónia Paixão, de facto, nós estamos aqui todos para tentar 

fazer o melhor pelo desporto neste Concelho, e a senhora, também, em outras 

funções, noutros espaços territoriais. ---------------------------------------------------------  

Agora, uma coisa é certa, os clubes, de facto, queixam-se de muito poucos 

apoios e de uma grande complexidade, naquilo que tem que ver com as 

candidaturas. Aliás, a senhora Vereadora teve a ocasião de ouvir isso, no fórum 

que fizemos sobre o desporto, no Museu da Cerâmica, em Sacavém, onde 

esteve presente e fomos ambos oradores.  -------------------------------------------------  

Senhora Vereadora Sónia Paixão, as pessoas, do que se queixam, é da 

dificuldade às candidaturas, a que o IPDJ obriga. Portanto, é natural que, sendo 

tão difícil preencher o conjunto dos formulários, o sucesso das candidaturas seja 

baixo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para um concelho que tem mais de duzentas coletividades em atividade, ter 

quatro candidaturas aprovadas, nos últimos anos, é, de facto, muito pouco. E 

acho que quem decide, tem que pensar se, de facto, está a acessibilizar e a 

transformar numa coisa ao alcance de todos, ou se está a criar condições para 

que só aqueles que têm uma estrutura organizada, meios, recursos humanos e 

uma estrutura administrativa, estejam em condições de se candidatarem. --------  

Se persistirmos nesse tipo de atitudes, aquilo que estamos a criar, é a exclusão 

dos pequenos clubes e associações desta tipologia de apoios. E são eles a base 

do sistema desportivo. ----------------------------------------------------------------------------  

Nenhum Cristiano Ronaldo nasceu ou cresceu, nem no Real Madrid, nem 

noutros grandes clubes por onde passou, como é o caso do Sporting. Nasceram 

em pequenos clubes de bairro, e esses continuarão a ter muitas dificuldades em 

preencher os impressos das tais candidaturas de que falámos aqui. ---------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, foi feita aqui, pelo 

senhor Vereador João Calado, uma proposta oral para aumentar o valor do apoio 

financeiro. No entanto, nós mantemos a Proposta e os senhores Vereadores 

votarão em conformidade. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ----------------------------------  

O VEREADOR. SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, a minha intervenção 

constitui a declaração de voto do Partido Social Democrata. --------------------------  

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

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

 PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 316/2021 - SUBSCRITA 

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

TÍTULO PRECÁRIO, DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA 

ESTABELECIMENTO DESTINADO A DESMANTELAMENTO DE 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS, ARMAZENAMENTO DE PEÇAS E 

COMERCIALIZAÇÃO, NO BAIRRO QUINTA DE PALMARES, CAMARATE, 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO --------------  

(PROC.º Nº. 68.134/URB_AF_TP/2020) ----------------------------------------------------  

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

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

A. A necessidade de enquadrar o funcionamento de uma atividade/exploração 

em AUGI. -----------------------------------------------------------------------------------------  

B. A impossibilidade de emissão de uma licença/autorização de utilização, por 

inexistência de alvará de licença de loteamento. --------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do artº 28º do Regulamento 

Municipal para a Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, 

aprovar a concessão a título precário de uma autorização de funcionamento para 

o estabelecimento destinado a desmantelamento de automóveis ligeiros, 

armazenamento de peças e comercialização, sito em Rua do Ferro, nº 36, Bairro 

Quinta de Palmares, Camarate, União das Freguesias de Camarate, Unhos e 

Apelação, em nome de Chiquitacar, Comércio de Peças Automóveis, Lda.  ------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 317/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - OS 
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TRABALHOS COMPLEMENTARES E RESPETIVA ORDEM DE EXECUÇÃO; - 

A APROVAÇÃO DOS TRABALHOS A MENOS; - A DELEGAÇÃO NO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DA COMPETÊNCIA PARA A ADJUDICAÇÃO DOS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES INTEGRADOS NA MOC 1 E APROVAÇÃO 

DAS MINUTAS DO CONTRATO; - NO ÂMBITO DA EMPREITADA 

DENOMINADA “ESCOLA BÁSICA Nº 3 DE UNHOS – REMODELAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO” ----------------------------------------------------------------------------------------  

(PROC.º Nº. 1092-D/DOM) ----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Que o adjudicatário FCM - Construções, S.A., apresentou as suas propostas 

para execução de trabalhos complementares e trabalhos a menos no âmbito 

da empreitada “Escola Básica nº 3 Unhos – Remodelação e Ampliação”, em 

Unhos, na sequência da necessidade de executar trabalhos complementares 

de circunstâncias não previstas; ------------------------------------------------------------  

B. Que os trabalhos complementares e a menos identificados correspondem a 

erros e omissões de projeto, relacionados, com o tipo de pavimento exterior 

na zona dos equipamentos infantis, e na ausência de automatização do 

sistema de compensação de ar nas salas de aula; -----------------------------------  

C. Que o preço atribuído aos trabalhos complementares, no montante de 

31.194,84€ (trinta e um mil cento e noventa e quatro euros e oitenta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA, corresponde a 1,36% do preço contratual (no 

valor de 2.286.000,01€ + IVA), não ultrapassando o limite legal definido na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 370º do Código de Contratos Públicos (CCP), na 

redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, que estipula a 

percentagem máxima de 10%; --------------------------------------------------------------  

D. Que se encontram preenchidos os demais requisitos previstos nas alíneas a) 

e c) do n.º 2 do artigo 370º do CCP; ------------------------------------------------------  

E. Que os trabalhos a menos propostos, no montante de 3.194,38€ (três mil 

cento e noventa e quatro euros e trinta e oito cêntimos), não dão lugar a 

indemnização nos termos do disposto no artigo 381º do CCP;  -------------------  

F. O expresso no conteúdo da Informação n.º 168/DO/PR, de 6 de julho de 2021, 

e respetivos anexos; ---------------------------------------------------------------------------  

G. A execução dos trabalhos complementares em causa não implica a 

prorrogação do prazo de execução da empreitada em questão; ------------------  
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H. O expectável incumprimento dos prazos legais de resposta – de competência 

da Câmara na qualidade de dono de obra e de órgão competente para a 

decisão de contratar – ao empreiteiro, no que respeita ao procedimento 

previsto para a execução dos trabalhos complementares, nos termos dos 

artigos 372º, 373º e 374º, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP), o 

que aconselha à delegação desta competência no Presidente da Câmara; ---  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º, 

dos artigos 98º, 109º, do n.º 2 do artigo 370º, 371º, 372º, 373º, 375º e 379º todos 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (doravante designado por CCP), na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, e da alínea f) do nº 1 

do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: -------------------------------------  

1. A aprovação dos trabalhos complementares e respetiva ordem de execução, 

no valor de 31.194,84€ (trinta e um mil cento e noventa e quatro euros e 

oitenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor; -------------  

2. A aprovação dos trabalhos a menos, no valor de 3.194,38€ (três mil cento e 

noventa e quatro euros e trinta e oito cêntimos); --------------------------------------  

3. A delegação no Presidente da Câmara, da competência para a adjudicação 

dos trabalhos complementares integrados na MOC 1, nas condições de valor 

e prazo que se venham a apurar a final, até ao valor máximo cabimentado, e, 

bem assim, a competência para a aprovação das minutas do contrato, ao 

abrigo das disposições conjugadas dos artigos 109.º, 98.º, 372.º, 373.º, 374.º 

e 375.º, todos do CCP.   ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ----------------------------------------------  

 

 



 

                                                                                                                                            

74/132 
 

 

                                                                                                                                     92ª Reunião Ordinária - 2021-07-14 

 PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 318/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: - OS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES; - A COMUNICAÇÃO DA ORDEM DE 

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES APROVADOS; - A 

DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA DA COMPETÊNCIA PARA  

APRRECIAR EVENTUAIS PRENUNCIAS, A ADJUDICAÇÃO DOS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES INTEGRADOS NA MOC 1 E A 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO; - NO ÂMBITO DA EMPREITADA 

DENOMINADA “ESCOLA BÁSICA JOÃO VILLARET – CONSTRUÇÃO DE 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO” -----------------------------------------------------------  

(PROC.º Nº. 1175-G/DOM) ----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Que o adjudicatário TEIXEIRA PINTO E SOARES, SA. apresentou propostas 

para execução de trabalhos complementares, no âmbito da empreitada 

denominada “Escola Básica João Villaret – Construção de Pavilhão 

Gimnodesportivo”, em Loures, no valor global de € 137.318,31, na sequência 

da reclamação de erros e omissões ao projeto patenteado a concurso, no 

valor de € 58.671,69 e trabalhos complementares de natureza imprevisível de 

movimento de terras e betão ciclópico para fundações no valor de € 78.646,62 

B. O expresso no conteúdo da informação n.º 169/DO/PB, de 2021.07.06 e 

Anexos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Que o preço atribuído aos trabalhos complementares não previstos, 

corresponde a 0,35 % do contrato inicial, não ultrapassando os limites legais 

definidos no CCP, de 10%, encontrando-se preenchidos os demais 

pressupostos legais impostos pelo número 2 do artigo 370º do CCP; -----------  

D. Que o preço atribuído aos trabalhos complementares devido a circunstâncias 

imprevisíveis, corresponde a 2,95 % do contrato inicial, não ultrapassando os 

limites legais definidos no CCP, de 40%, encontrando-se preenchidos os 

demais pressupostos legais impostos pelo nº 4 do artigo 370º do CCP; --------  

E. Que a execução dos trabalhos complementares em causa, não implica a 

prorrogação do prazo de execução da empreitada em questão; ------------------  

F. O expectável incumprimento dos prazos legais de resposta – de competência 

da Câmara –ao empreiteiro, no que respeita ao procedimento previsto para a 

execução dos trabalhos complementares, nos termos dos artigos 372º, 373º 
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e 374º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). -------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º, 

dos artigos 98º, 109º, 370º, 371º, 372º, 373º, 374º e 375º, todos do D.L. 18/2008, 

de 29 de janeiro (CCP), na redação conferida pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, 

de 31 de agosto, e da alínea f) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro: --------------------------------------------------------------------------------  

1. A aprovação dos trabalhos complementares, no valor de € 88.062,24 (oitenta 

e oito mil e sessenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido de 

IVA, à taxa legal em vigor, conforme identificados na Informação nº 

169/DO/PB, de 2021.07.06 e anexos referentes à MOC 1; -------------------------  

2. A comunicação da ordem de execução dos trabalhos complementares 

aprovados, nos termos do artigo 371º e para os efeitos previstos no nº 2 do 

artigo 372º e do nº 2 e nº 3 do artigo 373º, todos do CCP; -------------------------  

3. A delegação no Presidente da Câmara da competência para apreciar 

eventuais pronuncias do empreiteiro, nos termos do nº 2 do artigo 372º e dos 

nºs 2 e nº 3 do artigo 373º, ambos do CCP, para adjudicar os trabalhos 

complementares integrados na MOC 1, nas condições de valor e prazo que 

se venham a apurar a final, até ao valor máximo cabimentado, e, bem assim, 

a competência para a aprovação da minuta do contrato.----------------------------  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. 

ABSTIVERAM-SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ----------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 319/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 
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ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº. 09/1999, NA URBANIZAÇÃO 

TERRAÇOS DA PONTE EM SACAVÉM ----------------------------------------------------  

(PROCº. Nº. 67.496/URB – PIRÂMIDE RIBALTA - PROMOÇÃO E 

INVESTIMENTOS, LDA.) ------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Pirâmide Ribalta – Promoção Investimentos, Lda., requereu uma alteração ao 

alvará do loteamento n.º 09/1999, sito na Urbanização Terraços da Ponte, em 

Sacavém, na Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 

dando lugar ao Processo n.º 67.496/URB; ----------------------------------------------  

B. A alteração preconizada incide sobre o Lote 114, acarretando: -------------------  

a. a transferência total da área afeta a atividades económicas para área afeta 

a uso habitacional, mantendo-se a área total de construção e de fogos; ----  

b. subtração de um piso em semicave e ampliação da edificação acima da 

quota de soleira, para mais um piso recuado; --------------------------------------  

C. Em consequência obtém-se a diminuição de lugares de estacionamento, de 

124 (85 em estrutura edificada + 39 rotativos) para 82 (65 em estrutura 

edificada + 39 rotativos); ----------------------------------------------------------------------  

D. Da notificação aos proprietários dos lotes e da consulta pública, não resultou 

qualquer oposição à pretensão de alteração do loteamento; -----------------------  

E. Foi consultada a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e 

Prior Velho, tendo esta dado parecer favorável no documento com o registo 

informático n.º E/4089/2020;  ----------------------------------------------------------------  

F. Pelo teor da informação dos serviços municipais com o registo informático n.º 

E/67405/2021 e pelo despacho do Diretor do DPGU com o n.º E/79600/2021, 

é proposto aceitar o pedido de alteração ao loteamento;  ---------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 5º, e 

do n.º 1 artigo 23º e n.º 4 do artigo 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 ao alvará de loteamento nº 09/1999 que incide sobre o lote 

114, na Rua José Mascarenhas Relvas, Urbanização Terraços da Ponte, em 

Sacavém, nos termos dos parâmetros urbanísticos referidos na Planta Síntese, 
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e do quadro urbanimétrico, conforme pretensão instruída no processo 

67.496/URB, em nome de Pirâmide Ribalta – Promoção Investimentos, Lda. ----  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, há um lapso na 

Proposta, uma vez que, no considerando “C.”, a diminuição dos lugares de 

estacionamento, é para cento e quatro, e não para oitenta e dois. ------------------  

Também não entendemos uma questão. Apesar de ser perfeitamente normal e 

admissível esta Proposta, não entendemos que, mantendo o mesmo nível de 

construção e a mesma área edificada, porque é que não mantemos o mesmo 

número de lugares de estacionamento. Bem sabemos que é possível fazer esta 

alteração. Mas se a área é a mesma, porque é que há a necessidade de alterar 

os lugares de estacionamento, que, como todos sabemos, são muito úteis. ------  

Portanto, senhor Presidente, a primeira questão era uma correção e a segunda, 

para perceber, porque é que não mantemos os lugares de estacionamento que 

eram propostos inicialmente. -------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, sem prejuízo de uma 

análise mais fina que o senhor Vereador queira detalhar, isto tem a ver com a 

alteração de usos. Os usos têm relação direta com os estacionamentos, 

portanto, é essa a regra que se tem que aplicar. ------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, por vezes, o senhor 

Vereador Tiago Matias “quer ser mais papista que o Papa”, permita-me a 

expressão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O que os regulamentos nos dizem é os valores mínimos. Não dizem os máximos. 

Portanto, se já tínhamos área para mais, porque é que havemos de estar a pôr 

menos? É isso que eu estou a perguntar. Não estou a dizer que está errado, que 

não é possível fazer, que não tem a ver com a alteração do uso. Tem. E nós 

sabemos disso. Se pode ter mais, porque é que não há de ter mais. ---------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, só para que fique 

registado, que no teor da Proposta, passa para oitenta e dois lugares, quando, 

na realidade, são cento e quatro. Ou seja, é uma diminuição de vinte lugares e 

não de quarenta. O senhor Vereador Nuno Botelho tem razão. ----------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, naturalmente, 

aceitamos a correção. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES REFERENCIADAS, A 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 319/2021 - SUBSCRITA PELO SR. 

VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO AO ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO Nº. 09/1999, NA URBANIZAÇÃO TERRAÇOS DA PONTE 

EM SACAVÉM - (PROC º. Nº. 67.496/URB – PIRÂMIDE RIBALTA - 

PROMOÇÃO E INVESTIMENTOS, LDA.), FICOU COM A REDAÇÃO 

SEGUINTE: ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Pirâmide Ribalta – Promoção Investimentos, Lda., requereu uma alteração ao 

alvará do loteamento n.º 09/1999, sito na Urbanização Terraços da Ponte, em 

Sacavém, na Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 

dando lugar ao Processo n.º 67.496/URB; ----------------------------------------------  

B. A alteração preconizada incide sobre o Lote 114, acarretando: -------------------  

c. a transferência total da área afeta a atividades económicas para área afeta 

a uso habitacional, mantendo-se a área total de construção e de fogos; ----  

d. subtração de um piso em semicave e ampliação da edificação acima da 

quota de soleira, para mais um piso recuado; --------------------------------------  

C. Em consequência obtém-se a diminuição de lugares de estacionamento, de 

124 (85 em estrutura edificada + 39 rotativos) para 104 (65 em estrutura 

edificada + 39 rotativos); ----------------------------------------------------------------------  

D. Da notificação aos proprietários dos lotes e da consulta pública, não resultou 

qualquer oposição à pretensão de alteração do loteamento; 

E. Foi consultada a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e 

Prior Velho, tendo esta dado parecer favorável no documento com o registo 

informático n.º E/4089/2020;  ----------------------------------------------------------------  
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F. Pelo teor da informação dos serviços municipais com o registo informático n.º 

E/67405/2021 e pelo despacho do Diretor do DPGU com o n.º E/79600/2021, 

é proposto aceitar o pedido de alteração ao loteamento;  ---------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 5º, e 

do n.º 1 artigo 23º e n.º 4 do artigo 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 ao alvará de loteamento nº 09/1999 que incide sobre o lote 

114, na Rua José Mascarenhas Relvas, Urbanização Terraços da Ponte, em 

Sacavém, nos termos dos parâmetros urbanísticos referidos na Planta Síntese, 

e do quadro urbanimétrico, conforme pretensão instruída no processo 

67.496/URB, em nome de Pirâmide Ribalta – Promoção Investimentos, Lda. ----  

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

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ABSTIVERAM-

SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ------------------------------------------------------------  

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

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

-------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ----------------------------------  

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, as minhas 

intervenções, constituem a declaração de voto do Partido Social Democrata. ---  

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

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

--- Eram dezasseis horas e trinta e cinco minutos quando a reunião foi 

interrompida, tendo recomeçado às dezasseis horas e cinquenta e dois minutos. 
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--- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi proferida a seguinte intervenção: -----  

Senhora Vereadora Sónia Paixão, queria informá-la que o Código de Conduta já 

está disponível na internet. Agradeço a sua chamada de atenção. Ele estava na 

intranet, mas ainda não tinha transitado para a internet. --------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 320/2021 - 

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

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA; - A RECEÇÃO DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO; - O CANCELAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA; 

- REFERENTE AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 14/99 -----------------------------  

(PROCº. Nº 44.803/RC/N/1985 – COMISSÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA 

BAIRRO DA VITÓRIA)   --------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. As obras de urbanização do Bairro da Vitória, no Pinheiro de Loures, 

Freguesia de Loures, foram aprovadas conjuntamente com a Licença de 

Loteamento, titulada pelo alvará nº 14/99, de 26/09/1999, no âmbito do 

Processo n.º 44.803/RC;/N/1985; ----------------------------------------------------------  

B. De acordo com a vistoria realizada no dia 3 de maio de 2021, os membros da 

comissão de vistoria municipal pronunciaram-se a favor da receção definitiva 

das obras de urbanização do Bairro da Vitória; ----------------------------------------  

C. A Junta de Freguesia de Loures informou, a fls. 1700 do processo, haver 

condições para concretizar a receção definitiva das obras, dado que a 

Freguesia já assume a limpeza urbana e a recolha de monos;  -------------------  

D. Foi inicialmente prestada caução através de garantia bancária n.º 

207/DCCA/99, de 23/09/1999, no valor de €: 28.109,01 e ainda se mantém 

remanescente o valor de €: 5.739,04; ----------------------------------------------------  

E. A informação do serviço constante da INF/59/DFTU/ 2021 a fls. 1713 e 

despachos do Chede de Divisão da DFTU e do Sr. Diretor do DPGU a fls. 

1714, os quais propõem a receção definitiva das obras e a libertação da 

caução; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, delibere, no âmbito 

do Processo n.º 44.803/RC/N/1985 e ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 
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54º e do n.º 1 do artigo 87º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

aprovado pelo D.L. 555/99: ----------------------------------------------------------------------  

• Homologar o auto de vistoria de 3 de maio de 2021, constante de fls. 1709 a 

1712; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

• A receção definitiva das obras de urbanização do Bairro da Vitória, no Pinheiro 

de Loures, Freguesia de Loures; -----------------------------------------------------------  

• Proceder ao cancelamento da caução remanescente prestada por garantia 

bancária; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 321/2021 - 

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

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA; - A RECEÇÃO DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO; - O CANCELAMENTO DA CAUÇÃO POR 

DEPÓSITO BANCÁRIO; - REFERENTE AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 

1/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

(PROCº. Nº 62.793/LA/L/OR/2015) -----------------------------------------------------------  

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

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

A. As obras de urbanização da AUGI da Célula 8 do Bairro da Fraternidade, em 

São João da Talha, foram aprovadas conjuntamente com a Licença de 

Loteamento, titulada pelo alvará nº 1/2018, de 27/01/2018, no âmbito do 

Processo de reconversão urbanística n.º 62.793/LA;/L/OR/2015; ----------------  

B. De acordo com a vistoria realizada no dia 19 de abril de 2021, os membros da 

comissão de vistoria municipal pronunciaram-se a favor da receção definitiva 

das obras de urbanização da célula 8, do Bairro da Fraternidade; ---------------  

C. A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 

João da Talha e Bobadela, integrou esta comissão de vistoria, nomeadamente 

através do seu presidente;  ------------------------------------------------------------------  

D. Se encontra prestada caução através de depósito a favor do Município no 

valor de €: 3.772,73, conforme guia de receita n.º 30/18 a fls. 509; --------------  
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E. A informação do serviço constante da INF/55/DFTU/ 2021 a fls. 787 e 

despachos do Chede de Divisão da DFTU e do Sr. Diretor do DPGU a fls. 788, 

os quais propõem a receção definitiva das obras e a libertação da caução; ---  

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, delibere, no âmbito 

do Processo n.º 62793/LA/L/OR/2015 e ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 

54º e do n.º 1 do artigo 87º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

aprovado pelo D.L. 555/99: ----------------------------------------------------------------------  

• Homologar o auto de vistoria de 3 de maio de 2021, constante de fls. 785 e 

786; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização da Célula 8, do Bairro 

da Fraternidade, em São João da Talha, na União de Freguesias de S. Iria de 

Azóia, S. João da Talha e Bobadela; -----------------------------------------------------  

• Aprovar o cancelamento da caução prestada por depósito bancário, destinado 

à garantia de boa execução das obras de urbanização. -----------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 322/2021 - 

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

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DAS UNIDADES 

DE EXECUÇÃO DA ENCOSTA DO CONVENTINHO; -  A ATUALIZAÇÃO DOS 

TERMOS DE REFERÊNCIA DA ENCOSTA DO CONVENTINHO E A 

DELIMITAÇÃO DE UMA ÚNICA UNIDADE DE EXECUÇÃO; - SUBMETER A  

DISCUSSÃO PÚBLICA POR UM PERIODO DE (60) DIAS A DELIMITAÇÃO DA 

UNIDADE DE EXECUÇÃO DENOMINADA DE "UNIDADE DE EXECUÇÃO DA 

ENCOSTA DO CONVENTINHO" E  A ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS DE 

REFERÊNCIA ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A.  Em 29/01/2020, pela deliberação sobre a proposta n.º 44/2020 foram 

aprovados os termos de referência para 4 Unidades de Execução na Encosta 

do Conventinho, e a sua submissão a discussão pública; --------------------------  
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B. O período de discussão pública decorreu de 23 de março a 5 de maio de 2020, 

prorrogado por mais 30 dias, devidos à situação de pandemia; -------------------  

C. Neste período foram registadas duas participações refletidas no relatório de 

ponderação onde se regista a pertinência de algumas sugestões, aliadas à 

necessidade de aprofundar o desenho urbano; ----------------------------------------  

D. Em consequência se elaborou um projeto de atualização dos termos de 

referência anteriormente submetidos a discussão pública, mantendo os 

mesmos objetivos e estratégia, mas propondo agora, em síntese: 

a. Em vez de 4 unidades de execução, a delimitação única de 1 unidade de 

execução para a Encosta do Conventinho, tornando mais fácil:  --------------  

i. uma captação mais alargada de área de Parque, com uma transição 

franca ao Parque Adão Barata;  -------------------------------------------------  

ii. estabelecer afastamento das construções à zona da ribeira da 

Mealhada e a criação de fatores de mitigação dos riscos associados 

a cheias rápidas, através de bacias de laminação de caudal; -----------  

iii. Uma melhor concertação entre as áreas edificadas e as diversas 

zonas de parque integradas, num sistema de mobilidade pedonal e de 

estadia mais alargado; -------------------------------------------------------------  

iv. A variação do cenário de integração do metro de superfície numa 

proposta com menor impacto na rede viária existente a beneficiar; ---  

v. A renovação total do tecido urbano existente junto à ribeira da 

Mealhada; ------------------------------------------------------------------------------  

vi. Uma maior concretização da edificabilidade atribuída pelo RPDM; ---  

b. A atribuição da edificabilidade máxima conferida pelo PDM, com o 

incremento de mais 25% para Programas de Habitação Específicos 

(habitação jovem, a custos controlados e realojamento) previstos no artigo 

12º do Regulamento do PDM, originado uma variação no Índice Médio de 

Utilização e no Índice de Cedência Médio, também derivada da alteração 

ao número de unidades de execução; ------------------------------------------------  

c. Aprofundamento da caracterização da área da Encosta do Conventinho, 

designadamente do seu património, dos núcleos urbanos integrados e dos 

confinantes com os limites da área a intervir, da geometria cadastral rústica 

e urbana e da titularidade das propriedades envolvidas. ------------------------  
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E. Com a atualização dos termos de referência mantem-se a possibilidade da 

execução se concretizar através dos sistemas de cooperação, ou de 

imposição administrativa; ---------------------------------------------------------------------  

F. A informação do serviço constante da INF/12/DPGU/DPU/EL/2021 e 

despacho da Chefe de Divisão da DPU e do Sr. Diretor do DPGU (com registo 

n.º E/72248/2021), os quais propõem a aprovação do relatório de Ponderação, 

atualização aos termos de referência passando a uma só Unidade de 

Execução e a abertura de discussão pública. ------------------------------------------  

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 artigos 150º e 151º do mesmo diploma: -----------  

• Aprovar o relatório de ponderação da discussão pública das Unidades de 

execução da Encosta do Conventinho aprovada pela deliberação sobre a 

proposta n.º 44/2021; --------------------------------------------------------------------------  

• Aprovar a atualização dos termos de referência da Encosta do Conventinho e 

a delimitação de uma única Unidade de Execução; ----------------------------------  

• Submeter a discussão pública por um período de 60 dias, a delimitação da 

“Unidade de Execução da Encosta do Conventinho”, e a atualização dos 

termos de referência.  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, relativamente a esta 

Proposta, queria dar nota da evolução dos trabalhos, nomeadamente, a decidir 

unificar estas quatro unidades numa só, em benefício do desenho urbano desta 

zona da cidade de Loures. Penso que também, do decorrer do trabalho e dos 

novos desenhos que apresentámos, é fácil perceber a qualidade da cidade que 

estamos a construir.  ------------------------------------------------------------------------------  

Relembro que estamos a tratar de um espaço que é, predominantemente, para 

alargamento do Parque Adão Barata. Estamos a prever nesta unidade, o 

alargamento em catorze hectares, do espaço verde do nosso concelho e da 
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cidade alargada de Loures, onde também realçamos a presença de uma 

importante componente de vinte mil metros quadrados para atividades 

económicas, e de dez mil metros quadrados de habitação, que se traduzem em 

cento e cinquenta e dois fogos. ----------------------------------------------------------------  

Há a salientar, também, aqui, e não menos importante, a integração de uma 

componente prevista no PDM – Plano Diretor Municipal, de vinte e cinco por 

cento de possibilidade de edificação para programas específicos de 

realojamento, habitação jovem e de custos controlados, que também irá traduzir 

na qualificação desta zona do território, por outros públicos, que entendemos 

serem essenciais preencher no nosso território. ------------------------------------------  

Quero reforçar e sublinhar, a qualidade do trabalho apresentado, tanto pela 

nossa equipa interna, como pela equipa externa que trabalha connosco. Penso 

que terá sido notório para todos, a qualidade dos elementos entregues e os 

passos que estamos a dar, de uma forma muito concreta, ponderada e séria, na 

criação de uma melhor cidade de Loures e, naturalmente, num melhor território.  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vereador Tiago Matias, 

queríamos colocar algumas questões, que nos parecia importante que fossem 

respondidas. A primeira, relativamente ao primeiro relatório de ponderação que 

vamos hoje, aqui, aprovar, houve duas questões muito prementes que foram 

levantadas por duas entidades. Uma, a DUFAMAR, a farmácia junto à rotunda 

da Mealhada, e a outra pela TMP-sociedade de arquitetos, relativamente às 

quais o Município não dá uma resposta concreta. ----------------------------------------  

Em relação à farmácia, tem a ver com o investimento que foi feito no último ano 

e meio, uma vez que era uma casa degradada que foi restaurada, podendo estar 

em causa, a continuação desse equipamento, em que a Câmara remete para o 

futuro, uma eventual discussão sobre o problema. Não nos parece que seja a 

resposta adequada, portanto, queríamos saber o que é que se pretende fazer 

em relação a isso. ----------------------------------------------------------------------------------  

A segunda questão, é a do aumento do volume de água residuais que vão ser 

criadas pelo aumento do número de fogos e da urbanização. Foi questionado, 

se as infraestruturas têm capacidade de aguentar a maior pressão que vai existir. 

Eu sei que são os SIMAR que terão que responder a essa questão, mas eu acho 

que estas duas questões têm que ser resolvidas, a curto prazo. ---------------------  
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Não temos nada contra o projeto, aliás, aprovámos a primeira fase, sem nenhum 

constrangimento. As alterações que são propostas não me chocam, não é isso 

que está em causa. É mesmo estas duas questões que foram colocadas na 

discussão pública que, de facto, são importantes. Portanto, gostaria de saber 

como é que as vão resolver e se somos nós a resolver ou se vai passar para a 

responsabilidade do urbanizador. -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, há pouco não referi, 

que esta Proposta já vem em consonância com o novo traçado da rede do metro, 

que também irá dar resposta a esta zona de atividades económicas e a todas as 

pessoas que aqui se servirão. Não só desta zona, mas, também, da zona 

habitacional e do parque. ------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Botelho, naturalmente, é obrigatório fazer-se o reforço 

das infraestruturas. Relativamente à outra questão, o que estamos a prever, e já 

reafirmei isso na outra apresentação destes termos de referência, é que estamos 

a prever a relocalização das pessoas que assim o entenderem, nos lotes mais 

próximos das suas habitações. É isso que temos descrito nos nossos 

documentos e é isso que vamos fazer, sem prejudicar uma indemnização que 

alguns proprietários assim o entendam.  ----------------------------------------------------  

Estão previstas áreas suficientes, não só para relocalizar as áreas de atividades 

económicas, como, também, as zonas de habitação. Esse será um processo que 

iremos fazer de seguida, com todos os proprietários, e, naturalmente, primeiro, 

queremos ouvir as vontades das pessoas, para depois decidir em consonância. 

Mas fica registado, que deixámos previsto espaços e áreas, para prever a 

relocalização das pessoas e das empresas que aqui trabalham, nomeadamente, 

da farmácia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Vereador, agradeço os 

esclarecimentos, no entanto, após a sua resposta, surgiram-me algumas 

questões. Senhor Vereador, a questão dos esgotos é importante. E tomáramos 

nós estar nessa fase do processo. Mas é importante, porque pode vir a ser uma 

condicionante. E, na nossa opinião, o Município podia salvaguardar essa 

questão junto dos SIMAR, com um estudo prévio, das reais necessidades do 

território. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Penso que é uma sugestão que os senhores podem levar em linha de conta, até 

para assegurar que, no futuro, não tenhamos problemas. E depois, também, para 

imputar os custos, desse reforço que tem que ser feito. --------------------------------  

Outra questão. Esta farmácia abriu há pouco mais de um ano. Nós, Município, 

demos autorização para a abertura desta atividade, sabendo que ia haver esta 

alteração? Mais, não devíamos de ter tido o cuidado de dizer aos proprietários, 

que este problema ia surgir daqui a alguns anos?  Se o fizemos, tudo bem, 

estavam avisados e, por isso, mesmo que sejam recompensados, já sabiam o 

que ia acontecer. Mas a questão é que nós demos autorização para a abertura 

daquele equipamento, há, sensivelmente, dois anos, quando já sabíamos deste 

projeto há muito tempo. --------------------------------------------------------------------------  

Portanto, aquilo que gostávamos de ter conhecimento, é se os proprietários 

daquela farmácia, tinham conhecimento do que se iria passar naquele território.  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, mais uma vez, afirmo, 

que os encargos das infraestruturas estão contemplados nesta fase do projeto. 

Portanto, serão acondicionados em sede própria, no passo seguinte, com os 

respetivos desenvolvimentos do projeto. ----------------------------------------------------  

Sobre a questão que coloca relativamente à farmácia, ela, de facto, é pertinente, 

mas quero dizer-lhe que falámos pessoalmente com os seus proprietários, 

tentando desincentivá-los de se instalarem ali, mas isso aconteceu, porque há 

direitos adquiridos sobre a atividade que lá existia e sobre o facto de a 

construção ser anterior a mil novecentos e cinquenta e um e terem essa 

prorrogativa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O que a empresa nos disse, e tem a ver, também, com um conjunto de 

licenciamentos ligados à atividade farmacêutica, é que era muito importante para 

eles terem esta licença e abrirem aquele equipamento, sem prejuízo de, depois, 

fazerem uma relocalização para outra zona. Além disso, que o tempo que iria 

mediar, entre a abertura do espaço e o início da construção deste processo, seria 

de alguns anos. -------------------------------------------------------------------------------------  

Dar nota, também, que, mesmo dentro do completo de atividades económicas 

que aqui existe de pequenas unidades comerciais, houve outros pedidos de 

instalação de novas empresas, e foi recusado, exatamente, com base neste 

estudo que se estava a desenvolver. ---------------------------------------------------------  
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Dizer, ainda, ao senhor Vereador, que o senhor ouve falar disto há muito tempo. 

Mas, na verdade, o trabalho está aqui, é real, vai avançar, e não tenha dúvidas 

que será um desenvolvimento muito importante, a todos os níveis, para a cidade 

de Loures. De facto, é fundamental a decisão que vamos tomar aqui e é um 

passo decisivo, concreto e real, sobre o trabalho que temos vindo a fazer para 

concretizar a cidade de Loures. ----------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Só para complementar o que o senhor 

Vereador Tiago Matias disse, dizer que esta farmácia veio do Município de 

Lisboa e que, quando há transferência de um Município para outro, desde que o 

rácio entre o número de farmácias e a população não esteja atingido, que é o 

caso do Concelho de Loures, e que se respeitem os distanciamentos, em relação 

às farmácias mais próximas, daí a localização aqui, não há nenhuma forma de 

impedir o exercício dessa atividade. ----------------------------------------------------------  

Julgo, até, que os detentores deste alvará, perceberam que havia aqui um local 

de oportunidade. Não há muitos alvarás no mercado e a transferência de um 

alvará tem que ser para um local com características muito específicas e também 

com atratividade comercial, que julgo que terá sido isso que também procuraram 

aqui. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, desse ponto de vista, esta decisão é, eventualmente, compreensível.  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, o que era importante 

para nós, era perceber se eles tinham conhecimento da situação. Se têm, nada 

a opor. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Queria só fazer um comentário, em relação ao comentário que o senhor 

Vereador Tiago Matias fez. Senhor Vereador, este processo arrasta-se, que eu 

tenha conhecimento, desde dois mil e três. E durante todos estes anos, foram 

feitos vários tipos de pressão, de tentativas de permutas, truques e formas de 

negociar esta futura urbanização, que eu considero que são, completamente, 

inaceitáveis. À época, podiam ser aceitáveis. Mas agora não são.  -----------------  

Portanto, de facto, este projeto tinha que andar para a frente, porque tínhamos 

que acabar com estas práticas, que são inaceitáveis hoje em dia, relativamente 

às quais, não tenho dúvidas nenhumas, que se ocorressem agora, seriam 

públicas, porque as pessoas não teriam apejo nenhum em poder divulgá-las.  --  
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Portanto, queria parabenizar o Município por andar para a frente com este projeto 

e dizer que o Partido Social Democrata não estará contra e votará 

favoravelmente, à semelhança das votações anteriores. -------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 323/2021 - 

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

MINUTA DO CONTRATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES E 

O INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A QUINTA DOS REMÉDIOS; - 

SUBBMETER A DISCUSSÃO PÚBLICA PELO PERIODO DE 10 DIAS, A 

PROPOSTA DE CONTRATO E A DELIBERAÇÃO --------------------------------------  

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

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

A. O Instituto Superior Tecnico utiliza uma parcela de terreno onde se integra o 

Campus Tecnológico e Nuclear, na Quinta dos Remédios, na Bobadela; ------  

B. Em 5 de julho de 2012, o Instituto Superior Técnico e o Município de Loures 

celebraram, entre si, um acordo de princípio tendo em vista o desenvolvimento 

do Pólo de Loures, que integra o Campus Tecnológico e Nuclear, a Quinta 

dos Remédios e o Palácio dos Condes de Mendia; -----------------------------------  

C. Em 2014 o Instituto Superior Técnico e o Município de Loures, através da 

nomeação dos elementos que integraram uma Comissão Paritária, definiram 

as áreas comuns de intervenção consideradas prioritárias para o 

desenvolvimento e a promoção de projetos e iniciativas em parceria 

institucional, designadamente nas seguintes áreas: ----------------------------------  

•  Urbanismo; -----------------------------------------------------------------------------------  

•  Inovação e desenvolvimento industrial; ----------------------------------------------  

•  Ligações à sociedade; --------------------------------------------------------------------  

D. A Quinta dos Remédios tem uma área aproximada de 16 ha, localiza-se na 

proximidade de importantes infraestruturas viária e ferroviária, 

designadamente a poente a autoestrada A1, a nascente a IC2 e da linha do 

Caminho-de-ferro, evidenciando-se na paisagem pela expressão do Coberto 
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Vegetal conferido pelo Olival beneficiando de amplas panorâmicas sobre o 

estuário do Tejo, fundamentalmente na sua área Nordeste; -----------------------  

E. A Quinta dos Remédio, confina a nascente com o atual Campus Tecnológico 

Nuclear e integra um conjunto de elementos de valor cultural, nomeadamente 

a antiga Casa da Quinta, o laranjal murado servido por um sistema de regra 

gravitacional em que se assinalam o poço, a nora, o grande tanque de rega e 

canais de distribuição. -------------------------------------------------------------------------  

F. Dadas as características, o terreno encontra-se vocacionado para a 

implantação de um Parque de Ciência e Tecnologia, a afetar à divulgação 

científica e a atividades que permitam o envolvimento escolar local através do 

desenvolvimento de projetos e eventos de ordem social, cultural e ambiental, 

o que pressupõe a construção de edifícios destinados a fins museológico e de 

divulgação da ciência e tecnologia, podendo incluir também espaços 

comerciais; ---------------------------------------------------------------------------------------  

G. Reconhecendo a importância do lugar e prosseguindo uma estratégia de 

desenvolvimento equilibrado do território, o Município de Loures consagrou 

em sede de PDM uma Subunidade Operativa de Planeamento e Gestão 

expressamente dedicada à Quinta dos Remédios – a SUOPG 23, na qual se 

impõe como objetivos a construção de um polo no domínio da ciência e 

tecnologia, a reabilitação da casa da Quinta dos Remédios e a preservação 

da zona verde, com funções de fruição pública e atividades pedagógicas; ----  

H. A SUOPG 23 – Quinta dos Remédios – impõe que a execução de operações 

urbanísticas se realize através de Plano de Pormenor; ------------------------------  

I. Em 9 de junho de 2015, o Município e o Instituto Superior Técnico celebraram 

um protocolo de colaboração através do qual estabeleceram as bases 

orientadoras da futura utilização da Quinta dos Remédios;-------------------------  

J. Nesta mesma data, pela deliberação sobre a proposta n.º 255/2015, o 

Município iniciou a elaboração do Plano de Pormenor da Quinta dos 

Remédios, aprovando os termos de referência, e posteriormente alterados por 

deliberação sobre a proposta n.º 511/2018, de 21/11/2018; ------------------------  

L. A informação do serviço constante da INF/22/DPU/PA/2021 e os despachos 

da chefe de Divisão da DPU, e do Sr. Diretor do DPGU (com registo n.º 

E/67952/2021), os quais propõem a aprovação da minuta de contrato para 

planeamento. ------------------------------------------------------------------------------------  
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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 47º da Lei 31/2014 e artigo 79º a 

81º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo 

D.L. n.º 80/2015: ------------------------------------------------------------------------------------  

• A aprovação da minuta do contrato para planeamento em anexo entre o 

Município de Loures e o Instituto Superior Tecnico para a Quinta dos 

Remédios;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Submeter a discussão pública a presente proposta pelo prazo de 10 dias úteis. 

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

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 324/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, A MINUTA DE 

ACORDO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

IRMOCOMÉRCIO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A., AUTORIZANDO A 

COMPRA DE LOTES E O INICÍO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR NO BAIRRO DA PETROGAL --------  

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

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

A. O Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal, constituiu direitos de edificação, 

ao abrigo do qual, a Imocomércio - Sociedade Imobiliária S.A. veio a 

apresentar, por aditamento, um projeto de Loteamento para este local; --------  

B. Embora a atual administração municipal entenda que projeto de loteamento 

apresentado pela Imocomércio é desadequado devido aos impactos com 

aumento da densidade populacional, sobrecarga das infraestruturas e retirada 

do coberto vegetal, os serviços municipais emitiram parecer para deferimento, 

por total fundamento legal do projeto de loteamento por se enquadrar no Plano 

de Pormenor aprovado; -----------------------------------------------------------------------  
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C. Ainda assim, a administração, ponderou outras formas de recusa, solicitando-

se parecer jurídico para o efeito, o qual considerou que a violação de direitos 

conferidos pelo plano, acarretava responsabilidade civil e criminal para os 

titulares dos órgãos que o recusassem sem fundamento legal; -------------------  

D. Não obstante o facto, o Município procurou alternativas de projeto menos 

impactantes, continuando a negociar com o promotor; ------------------------------  

E. O município chegou a analisar, a compra da totalidade dos direitos de 

edificação pela autarquia, tendo em julho de 2019 mandado avaliar os 88 lotes 

previstos no Plano de Pormenor, obtendo o valor de €:98.000,00 / lote; -------  

F. Se concluiu que o preço para aquisição global seria demasiado oneroso e 

desproporcionado para o erário público; -------------------------------------------------  

G. Ainda assim, o Município e o promotor têm mantido dialogo no sentido de 

mitigar os impactos do loteamento; --------------------------------------------------------  

H. Se constatou que a área ocupada pelos lotes 462 a 471, interrompe a 

continuidade da mata do Bairro da Petrogal, uma zona a que a população se 

habitou a disfrutar; ------------------------------------------------------------------------------  

I. No decurso desta concertação permanente com o promotor o Município 

propôs-se adquirir estes 10 Lotes, e a Imocomércio aceitou; ----------------------  

J. O preço de venda proposto pelo promotor foi de €: 935.000,00, a pagar em 4 

anos, conforme memorando de entendimento, o que dá um valor aceitável 

face à avaliação municipal. ------------------------------------------------------------------  

K.  A edificabilidade adquirida pela compra dos lotes é transferida para outra 

parcela dentro da área do Loteamento, (para a Parcela E8), para realização 

de fins públicos municipais, como a habitação jovem, habitação a custos 

controlados ou realojamento de população, no âmbito de programas 

específicos previstos no artigo 12º do regulamento do PDM de Loures, ou 

outro uso de equipamento que se julgue adequado, nomeadamente um 

Centro de Saúde; -------------------------------------------------------------------------------  

L. Tal alteração ao loteamento só é possível através de alteração ao Plano de 

Pormenor do Bairro da Petrogal; -----------------------------------------------------------  

M. Uma alteração ao Plano de Pormenor permitirá integrar a área dos lotes 

adquiridos no domínio público para espaços verdes e equipamento, 

diminuindo a densidade ocupacional naquele local, permitindo mais espaço 

livre para fruição da população; ------------------------------------------------------------  
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N. A abertura sempre demonstrada pelo promotor em chegar a um consenso 

com o Município de Loures; -----------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 

disposto nas alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 25º e das alíneas a) e ccc) do artigo 

33º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

delibere: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a minuta do protocolo 

de acordo com a Imocomércio – Sociedade Imobiliária S.A. em anexo, 

autorizando: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) a compra dos Lotes 462 a 471 do Bairro da Petrogal, pelo preço de €: 

935.000,00, repartido por 4 anos; ----------------------------------------------------------  

b) o inicio do processo de elaboração de alteração ao Plano de Pormenor do 

Bairro da Petrogal no pressuposto de: ----------------------------------------------------  

a.  extinção dos lotes 462 a 471 e manutenção desta área como continuidade 

de espaço verde e  -------------------------------------------------------------------------  

b. transferência dos direitos de edificabilidade para parte da parcela E8 para 

programa especifico da habitação jovem, habitação de custos controlados 

ou realojamento de populações, ou outro uso de equipamento que se julgue 

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

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, gostaria de dar uma 

breve explicação sobre esta Proposta. Como é sabido, o Município tem, desde 

sempre, tentado reverter, na medida das suas possibilidades, os impactos 

negativos que este Plano de Pormenor tem nesta Freguesia do Concelho. -------  

Dizer, também que, nas últimas semanas, foi possível mitigar uma parte da 

construção de dez moradias que têm uma localização específica na zona da 

mata do Bairro da Petrogal, podendo assim diminuir esse impacto, com a não 

construção destas moradias, podendo, posteriormente, aproveitar esta área de 

construção e relocalizá-la em outra parcela do plano, em que podemos, 

futuramente, e, naturalmente, com o acordo de todos, vir a decidir um novo uso 

para esta área que aqui conseguimos ganhar, para outra função que achámos 
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conveniente, nomeadamente, o Centro de Saúde, ou outro equipamento ligado 

à habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Referir, ainda, as condições vantajosas, que é o facto de se poder pagar estas 

moradias em quatro anos, agilizando e facilitando, assim, as finanças do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, algumas 

considerações prévias, relativamente a esta Proposta. ---------------------------------  

Temos assistido, nas últimas semanas, a um conjunto de dúvidas que foram 

levantadas por parte de alguns partidos políticos e, também, por parte de alguns 

moradores, em relação a este Plano de Pormenor. --------------------------------------  

O ponto nunca nos mereceu grandes questões, em termos destas respostas, 

portanto, foi por isso que votámos sempre favoravelmente. No entanto, há uma 

semana, foram apresentadas, na Assembleia da República, duas Propostas de 

recomendação ao Governo, uma, pelo BE - Bloco de Esquerda e outra, pelo PAN 

– Pessoas, Animais e Natureza, na prática, para que algumas situações sejam 

averiguadas e outras sejam revertidas. ------------------------------------------------------  

E essas questões, confesso, que nos levantaram muitas dúvidas, com base no 

que vemos e ouvimos na comunicação social, por um lado, e, por outro, no que 

está nestas recomendações. Portanto, senhor Presidente, o que eu lhe 

solicitava, era que mantivesse esta Proposta em Ordem do Dia, de modo a que 

a pudéssemos analisar com mais cuidado.  ------------------------------------------------  

Não estou a dizer que estamos contra, ou a favor, queremos é analisá-la com 

mais cuidado, porque se houver aqui inconformidades prévias ao alvará de 

loteamento que, neste momento, está em vigor, queremos analisá-la e perceber 

o que é que está a acontecer. ------------------------------------------------------------------  

Portanto, se o senhor Presidente mantivesse a Proposta em Ordem do Dia, dar-

nos-ia tempo para a podermos analisar com mais cuidado, tendo em conta as 

recomendações do BE e do PAN. -------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, sem prejuízo de poder 

voltar a intervir neste ponto, na minha opinião, era pertinente saber a resposta 

que tem relativamente ao adiamento. É porque, se for para manter em Ordem 

do Dia, guardaríamos a discussão para aquando a sua votação. --------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, vamos ver como corre a 

discussão, mas neste momento não vejo razões para isso, porque todas as 

questões que queiram ser colocadas, mesmo as que estão nesses projetos de 

resolução, devem ser colocadas, se no final ainda entenderem que não estão, 

devidamente, esclarecidas, poderei fazer essa avaliação. Mas, à partida, não 

vejo nenhuma questão que esteja para esclarecer. --------------------------------------  

Sobre as matérias que circularam na comunicação social, nós já demos 

respostas objetivas à própria comunicação social, aos grupos de moradores que 

nos escreveram, publicitámos alguns desses esclarecimentos. Portanto, peço 

que as questões sejam colocadas, porque estamos em condições de as 

esclarecer e depois avaliaremos no final do debate. -------------------------------------  

Agora, começar o debate, sem esclarecermos as questões e decidindo já pelo 

seu adiamento, não me parece uma boa solução. ----------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, como foi pedido o 

adiamento pela bancada do Partido Social Democrata, de modo a terem uma 

melhor fundamentação, eu só queria saber se o Município estaria nessa 

disposição ou não. Porque se estivesse, não faríamos aqui uma discussão 

alargada, para, depois, o ponto ser adiado e termos que ter uma nova discussão 

quando viesse novamente à reunião. ---------------------------------------------------------  

Mas estamos prontos para fazê-la nesta reunião e para assumirmos a 

responsabilidade e votarmos a matéria que nos está a ser proposta. ---------------  

Senhor Presidente, relativamente ao ponto em apreço, gostaria de dar uma nota 

que me parece fundamental e congratular a Junta de Freguesia pelo embargue 

que fez. Lá está o senhor Vereador rir-se. Mas o senhor Vereador não estava lá 

quando os funcionários da empresa iam lá para cortarem as árvores. Não vi lá 

nenhum dos senhores Vereadores, mas eu estive lá e, de facto, o que ia 

acontecer naquele dia, que, por acaso, não foi no dia que tinha sido marcado, 

que, salvo erro, era no dia vinte e seis, foi no dia a seguir, estavam lá para fazer 

esse serviço. É obvio que se o embargue não fosse feito, em relação ao corte 

das árvores, elas tinham caído. E, aí, se calhar, não teríamos este problema, 

porque uma das grandes salvaguardas são as espécies arbóreas e este 

problema só existiu à posteriori. ---------------------------------------------------------------  

Em relação a esta matéria, em concreto, a minha posição não mudou, no que 

diz respeito à reunião anterior, em que discutimos a alteração do Plano de 
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Pormenor. Não mudando a minha opinião, naturalmente, que eu acho que este 

é um mecanismo a ser utilizado pelo Município, que pode, eventualmente, 

capacitar, mudar ou fazer algum recuo, naquilo que foi elaborado pelo mesmo. 

Mas, de facto, não vejo com especial rigor, que não possa ser feito desta forma. 

Mas senhor Presidente, uma das questões que queria colocar, era se, de facto, 

relativamente às questões que foram levantadas, nomeadamente, no que diz 

respeito à linha de água que existia na várzea, se o Município já fez esse 

levantamento e se, de facto, existe essa linha de água. E, existindo, se é ou não 

necessário, pedir um parecer à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, para 

que se pronuncie sobre essa matéria.--------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, em primeiro lugar, 

queria dizer que este processo teve os desenvolvimentos que teve, e eu acho 

que devemos de ter o maior respeito pelas pessoas que, legitimamente, 

concordemos mais ou menos, com a sua posição, manifestaram a sua opinião 

sobre o que está aprovado pelo Plano de Pormenor de dois mil e oito para aquele 

bairro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, acho que esta discussão deve de ter em conta, o respeito que devemos 

a todos esses munícipes e a outros que, não residindo no bairro, têm também, 

particular interesse na matéria. -----------------------------------------------------------------  

Quanto a esta Proposta, ela resulta do facto de o Município ter, depois de vários 

anos de tentativas, de mover o promotor daquilo que tinha direito a fazer, pelo 

Plano de Pormenor que foi aprovado, de termos decidido depois da minha 

presença no bairro num encontro com a população em que estavam cento e 

cinquenta pessoas, em que fui ouvir, responder, enfrentar a contestação e 

perceber o que é que aquelas pessoas queriam e aquilo a que davam maior 

importância. E na sequência desse encontro e de outros contactos que tive com 

pessoas dos grupos de cidadãos que ali se formaram e da Associação de 

Moradores, ficou claro que havia uma particular sensibilidade em relação à 

questão da mata do bairro. E, nesse sentido, o que procuramos foi tentar 

segmentar tudo o que ali está previsto tentando que a parte da mata pudesse 

ser preservada, sem prejuízo do que pensamos sobre o resto, porque, como 

sabem, também não é a opção que teríamos para aquele bairro, que é a questão 

da várzea, mas que pelo menos a parte da mata fosse preservada. ----------------  
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E é esse o esforço que está consubstanciado nesta Proposta. O promotor, penso 

que, por insistência da Câmara e, também, por perceber a contestação da 

população do bairro, aceitou esta Proposta. Mas esta Proposta, não vem resolver 

todos os problemas do Plano de Pormenor, porque há uma parte significativa 

que continuará a estar na disponibilidade do promotor, mas, pelo menos, vem 

cativar, por esta iniciativa do Município, aquela parte que foi, de longe, a mais 

referenciada por todos, que foi a questão da preservação da mata, como espaço 

de usufruto público e de preservação ambiental. ------------------------------------------  

E nós, Município, respondemos a isso, com um esforço financeiro bastante 

significativo, como todos concordarão, balizado por avaliações técnicas 

independentes.--------------------------------------------------------------------------------------  

Senhores Vereadores, dizer, ainda, que este acordo a que chegámos e 

negociámos, durante vários dias e semanas, até, não teve nada a ver com o 

embargo da Junta de Freguesia. Aliás, nem vou fazer comentários relativamente 

a isso. A Junta de Freguesia tomou essa iniciativa, tem legitimidade para o fazer, 

falta agora fazer a respetiva concretização judicial, sem a qual o embarco 

caducará. Não sei se isso até já aconteceu, porque os prazos também não são 

muito prolongados em relação a essa matéria. Mas sobre isso não temos 

informação. A informação que recebemos da Junta de Freguesia, foi que tinha 

sido produzido o auto de embargo, mas não recebemos informação posterior, da 

Junta de Freguesia, sobre esta matéria. Portanto, aguardamos os 

desenvolvimentos judiciais indispensáveis, para que haja alguma eficácia deste 

auto de embargo, porque, se não, foi apenas uma iniciativa momentânea, sem 

qualquer efeito no futuro. Mas esperemos que não seja assim. ----------------------  

Quanto à questão da linha de água, da busca que fizemos na documentação 

existente na Câmara, já desde o início da década de noventa, que ela aparece 

como um coletor de águas pluviais, devidamente, encanado. É o registo que 

existe nos documentos da Câmara. -----------------------------------------------------------  

Quando o Executivo anterior pôs o Plano à discussão, foram consultadas as 

entidades relevantes, como a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, a CCDR 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e outras, que deram 

aval ao Plano que foi aprovado, incluindo, portanto, a questão da suposta linha 

pluvial encanada. -----------------------------------------------------------------------------------  

Se houver outra determinação das entidades responsáveis, que foram 

novamente instadas pelos grupos de cidadãos, nós cá estaremos para a cumprir 
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com muita alegria. Mas neste momento não temos nenhuma resposta nesse 

sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a chamada linha de água, não existe como tal, pelo menos, desde o 

início da década de noventa. Em dois mil e oito, quando o Executivo do Partido 

Socialista propôs e fez aprovar o Plano e Pormenor, não houve nenhum 

problema com essa questão. As entidades que se tinham que pronunciar, não 

levantaram qualquer questão em relação a essa matéria e é o que sabemos 

sobre a questão e não é possível ter outra análise que não seja esta. Factual. --  

Se, neste momento, houver outro entendimento das entidades da Administração 

Central, cá estaremos para o analisar e cumprir aquilo que for determinado.-----  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, em relação ao que o 

senhor Presidente disse, temos aqui algumas questões que gostaríamos de 

colocar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, começando por uma questão mais técnica, na página onze, 

há uma responsabilização de trabalhos complementares. Portanto, deduzimos 

que seja o urbanizador que tenha a responsabilidade total sobre estes trabalhos. 

Certo? Para que não hajam dúvidas. ---------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Sim. ---------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Certo, senhor Presidente. ------------------  

Na página doze, também temos o ponto cinco, a tal questão do embargo, que o 

senhor Presidente está a dizer que fica esbatida com esta Proposta. É isso? ----  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Não, senhor Vereador. Esta Proposta não 

tem nada a ver com o embargo. O embargo é uma iniciativa da Junta de 

Freguesia que tem que ter agora uma consequência judicial e fará o seu caminho 

sendo aprovada ou não. A Câmara não tem nada a ver com isso, nem se imiscuiu 

na iniciativa que a Junta de Freguesia tomou. ---------------------------------------------  

Esta Proposta não tem nada a ver com o embargo e o embargo não tem nada a 

ver com esta Proposta. Se me permite esta redundância. ------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, como não tivemos 

acesso ao embargo, por isso era só para percebermos, em concreto, do que é 

que estamos a falar. -------------------------------------------------------------------------------  

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, posso disponibilizar a 

documentação que a Junta de Freguesia nos enviou, a título informativo … -----  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, se fosse possível, 

agradecíamos. Só mesmo para percebermos … ------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Mas é muito sintética, senhor Vereador. ----  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, também há a 

questão, se o embargo é total ou parcial. Portanto, se o senhor Presidente nos 

puder enviar, agradecíamos. --------------------------------------------------------------------  

Uma terceira questão que gostaríamos de colocar, é sobre o valor. O senhor 

Presidente já disse que isto tem a ver, essencialmente, com o valor que foi 

avaliado por especialistas. A nossa questão é a seguinte: ficando o meso nível 

de edificabilidade na parcela oito, não seria suficiente – e não estou a dizer que 

não tentaram, é só para perceber -, uma permuta ou o pagamento de outra forma 

que não em numerário, como uma isenção de taxas, por exemplo. -----------------  

E, repito, não estou a dizer que não tentaram, só quero perceber como é que 

chegamos a este valor, além da questão da avaliação, evidentemente. -----------  

Parece-nos que estas questões mais técnicas são importantes para que 

percebamos e para que possamos votar, já que o senhor Presidente não quer 

adiar o ponto. E era isto que nós íamos tentar saber, se o ponto fosse adiado. --   

Relativamente à questão mais política, senhor Presidente, admitamos que o 

senhor Presidente tem toda a razão na análise que faz, em relação à pretensão 

dos moradores do bairro. Dou como certo, que o senhor Presidente tenha essa 

sensibilidade, embora ela não seja igual à que nós temos. Mas de uma forma 

genérica, admitamos que sim.  -----------------------------------------------------------------  

A questão aqui, é sabermos se nós vamos, num futuro próximo, em cada 

contestação, em qualquer bairro que seja, fazer alterações e abertura de 

processos, para alterações ao Plano de Pormenor, para contentarmos essas 

pessoas. Independentemente do número das pessoas. --------------------------------  
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E digo isto, porque, a Câmara, ao longos dos anos, aprovou dezenas de 

urbanizações novas, que tiveram contestação. E até usando os argumentos que 

o senhor Presidente deu, e bem, que os documentos que nós temos em nossa 

posse, dizem que está tudo legitimo, correto e em conformidade com o que está 

regulamentado, conforme o parecer jurídico da Drª Isabel Calisto, da última vez 

que votámos este mesmo documento, o ano passado, que diz, claramente, que 

isto está tudo correto, o senhor Presidente está agora a fazer um recuo, retirando 

dez moradias, ou seja, dez por cento da construção, essencialmente, por uma 

contestação das populações. -------------------------------------------------------------------  

E eu não estou, sequer, a pôr em causa, a legitimidade das populações e a 

natureza da questão. Eu vejo isto como que, “um bocadinho”, de campanha 

eleitoral, por parte do senhor Presidente. Mas mais importante, são as questões 

que são levantadas de inconformidades. E é a isto que eu quero chegar. Apesar 

das populações poderem ficar satisfeitas com esta alteração, e acredito e aceito 

que sim, parece-nos que o Município, se não há inconformidades, não tem que 

estar hoje, como não tiveram, nem há dez, nem há vinte anos atrás, “ao sabor” 

da vontade dos munícipes, quando as primeiras alterações ao alvará foram 

realizadas. E é isto que nos custa. ------------------------------------------------------------  

Eu não estou contra a população, porque até percebo os seus argumentos. Mas 

a questão de fundo, não é a contestação da população. É a contestação das 

inconformidades, nomeadamente, a rede de água, que o senhor Vereador Nuno 

Dias salientou e a questão da mata, se é ou não é, como diz o bloco de esquerda, 

através de um parecer da sociedade de arquitetos paisagísticos, se é ou não é 

um património protegido, nomeadamente, património natural. ------------------------  

É porque nós estamos a discutir duas coisas, completamente, diferentes, senhor 

Presidente. Uma coisa, é se estamos a discutir, as vontades das pessoas que 

vivem no bairro e é por isso que se faz esta Proposta. Outra coisa, é se estamos 

a discutir, as inconformidades levantadas por uma associação, por uma 

freguesia ou pelos partidos políticos. ---------------------------------------------------------  

E eu aqui saliento que a resolução do PAN faz sentido. Posso ter aqui algumas 

dúvidas se não há aqui outro tipo de discussão para a praça pública política 

eleitoral, chamemos-lhe assim, mas eu acho que a recomendação do PAN é 

muito pertinente. E não sei se não era de bom senso consultarmos a APA - e 

não sei se já está a ser feito ou não, e essa era uma pergunta que eu deixava -, 

em relação à necessidade de haver uma AIA – Avaliação de Impacte Ambiental, 
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porque a avaliação de impacte ambiental, de facto, mesmo que todos os 

instrumentos de gestão do território nos digam que ali não há nenhuma linha de 

água e que não é um património natural protegido, em relação à mata, 

evidentemente, há aqui uma questão do impacte ambiental. E essa também tem 

que ser levantada senhor Presidente. Mais, acho que é premente que seja 

levantada. Mas do que a carta administrativa dos anos noventa está ou não em 

conformidade com o PDM e com o Plano de Pormenor em vigor. Mais do que 

isso, a questão do impacte ambiental é importantíssima. Independentemente da 

classificação que dermos àquele solo. -------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, são estas as questões mais políticas, porque a 

questão do impacte ambiental, infere em questões técnicas, mas infere muito 

mais, em questões políticas do que técnicas, por isso, merecia do Município, a 

procura de algum parecer, ou, até, um pedido de intervenção da própria APA, 

para analisar estas situações. E eu tendo a concordar com o PAN. Sem esta 

avaliação de impacto ambiental, é muito difícil esta urbanização ir para a frente. 

Portanto, na minha opinião, a APA deve ser consultada, porque considero que 

esta é uma questão muito pertinente, e parece-nos que, independentemente da 

vontade popular, que eu admito que o senhor Presidente considere que é esta, 

a questão de fundo não é essa. A questão de fundo, é saber se estas 

inconformidades hão de ser dirimidas, e como o senhor Presidente disse, os 

documentos que nós temos dão-nos alguma razão, mas a questão do impacte 

ambiental, não está escrito em nenhum documento e tem que estar porque é da 

Lei geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Se o senhor Presidente me disser que foi feito ou está a ser feito, ou o Município 

já pediu essa intervenção, muito bem, porque, caso contrário, deve fazê-lo, 

porque isso é a maior salvaguarda que nós, que votamos, podemos ter aqui, 

para que esta processo daqui a alguns anos entre num “imbróglio” jurídico e 

numa confusão tremenda, depois de a urbanizar estar a nascer. E nascer, no 

sentido da construção. ----------------------------------------------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, deixava estas notas em cima da mesa, porque, de 

facto, estas questões obrigam-nos a pensar muito bem nisto. 

Independentemente deste negócio, a questão da avaliação ambiental, é 

importantíssima e eu acho que faz todo o sentido. ---------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a mata, em si, na 

totalidade, não é património classificado. A mata tem várias árvores que são 

classificadas, e que não iam ser afetadas por esta operação, e, precisamente, 

por estarem classificadas, são protegidas. --------------------------------------------------  

Senhor Vereador, o impacte ambiental não é uma coisa genérica e abstrata. Há 

uma definição legal das situações em que são exigíveis estudos de impacte 

ambiental. É isso senhor Vereador. Nós podemos usar, de forma corrente, a 

expressão “impacte ambiental”, mas isso tem uma conformação legal. A Lei diz 

quando é que é exigível e quando não é. ---------------------------------------------------  

E o problema aqui, não é o de conformidade legal daquilo que o promotor 

entende fazer. Porque ele adquiriu estes direitos com todos os pareceres das 

entidades da administração central, incluindo da área do ambiente, em dois mil 

e oito.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

De facto, o que nós consideramos, é que não se trata aqui de, cada vez que haja 

uma contestação, a solução seja deste tipo. Do que se trata aqui, é, não só que 

haja uma forte, legitima e sustentada contestação, com especial enfoque na 

questão da mata, mas, também, de considerarmos que este valor a preservar da 

mata, é suficientemente relevante, para termos esta opção. E isso não 

acontecerá muito frequentemente, senhor Vereador. ------------------------------------  

Depois, senhor Vereador Nuno Botelho, o senhor questionou se haviam 

alternativas ao numerário. Haviam, senhor Vereador. Teriam era que ser aceites 

pelo promotor, naturalmente. Não houve muita abertura, mas haveriam e seriam 

sempre de densificação do bairro. Não na mata, mas noutros locais. Portanto, 

como se diz nalguns pareceres jurídicos, tudo visto e ponderado, achamos que 

mais valia preservar a mata e poder ficar com capacidade para equipamentos 

públicos, num outro terreno já fora da mata, que pode ser útil para outros 

interesses públicos do Município, não densificando mais o bairro, para além 

daquilo que já está previsto.---------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, quanto ao resto, existe conformidade legal, os requisitos 

administrativos, legais e ambientais foram cumpridos, como todos os pareceres 

que o senhor vereador também conhece. Portanto, só pela via negocial de 

contrapartida, neste caso, financeira, é que é possível alterar direitos que estão, 

juridicamente, constituídos, na análise que temos vindo a fazer até agora. -------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, o senhor disse, 

praticamente, tudo. No entanto, queria reforçar, aqui, um ou dois pontos, 

relativamente à intervenção do senhor Vereador Nuno Botelho, que mistura tudo. 

Senhor Vereador, não sei se tem noção do que acabou de dizer. Que foi que o 

seu colega, o Vereador do Partido Social Democrata, em dois mil e oito, terá 

cometido uma ilegalidade, porque, o facto de estar, à data de hoje, a exigir um 

estudo do impacto ambiental, quer dizer que os serviços não prepararam bem o 

processo e a legislação concreta que tem evoluído nas questões de matéria de 

impacte ambiental, à data, não foi cumprida, e depois que o seu colega 

incumpriu. Mas olhe que ele até votou a favor. Portanto, acho que não podemos 

misturar as coisas.  --------------------------------------------------------------------------------  

Houve um processo que decorreu, teve o seu tempo, teve os seus pareceres das 

entidades, foi apreciado e foi votado, nos termos políticos que nós conhecemos. 

Portanto, acho que não devemos de misturar, e estar, à data de hoje, a falar do 

estudo do impacte ambiental. Isso não faz sentido. --------------------------------------  

Sobre os valores, só quero lembrar que a avaliação feita pelos serviços e pelo 

Executivo, externamente, apontava para dez milhões de euros de indemnização. 

Agora, estamos a falar de um milhão, pago a quatro anos. Acho que é diferente. 

E, como o senhor Presidente já salientou e eu reforço, ponderadas as coisas, o 

facto de poderemos garantir a continuidade do verde da mata e da zona 

sequente à mata, parece-nos importante e valoroso. ------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente e senhor Vereador 

Tiago Matias, para que não hajam dúvidas, não fui eu que levantei a questão. 

Só estou a replicá-la. ------------------------------------------------------------------------------  

Nós votamos, exatamente, como a Lei diz que nós temos que votar. Que é um 

voto individual. E o voto dos meus companheiros em dois mil e oito, eu sei qual 

foi. Mas foi o voto que eles acharam correto. E eu também já votei 

favoravelmente. Portanto, não queira colocar questões que nós não colocamos. 

E eu só estou a colocar estas questões agora, porque surgiram escritas. Não 

estou aqui no arauto do conhecimento, a dizer que já me tinha lembrado disto, e 

tenha um assunto teórico em relação ao impacto ambiental e à forma como deve 

ser ou não deve ser e em que ocasiões. Não. Não fui eu. Foi um partido político 

na Assembleia da República, que eu depois de pensar nela, me fez sentido. ----  
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E senhor Presidente, sabendo que aquilo que o senhor disse, e muito bem, 

relativamente ao custo que isto poderá ter, em termos do tempo que se perde 

com um possível estudo de impacte ambiental para poder fazer a avaliação, isto 

tudo, evidentemente, devia de ter sido feito há vinte anos atrás. ---------------------  

Senhor Presidente, nós não tínhamos dúvidas que não era necessário, mas 

alguém levantou essa questão e eu concordo com ela. E a minha pergunta, é se 

não seria melhor, nós, Município, salvaguardarmos essa questão, 

independentemente das questões, depois, das indemnizações. Até porque, 

salvo melhor opinião, se a avaliação de impacte ambiental, e o artigo que eles 

fundamentam diz isso, não for aprovado de uma forma positiva, todo este alvará 

pode ser considerado nulo. O que é uma coisas inaudita.  E ninguém de nós está 

à espera disto. --------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente, independentemente de votarmos esta Proposta ou não, acho 

que a votação na Assembleia, nos pode dar aqui algumas pistas, do que é que 

poderá ser necessário fazer, em relação a esta questão do impacte ambiental. E 

eu espero que o Município esteja atento a esta resolução, se for aprovada, que 

dinamize os procedimentos para que ela aconteça, porque isso nos salvaguarda 

a todos. E quando digo todos, não é todos os que estamos neste fórum. É todos 

os que, anteriormente, votamos este processo e todos os procedimentos que 

fomos tomando, ao longo dos anos. ----------------------------------------------------------  

Salvo melhor opinião, quando a avaliação do impacte ambiental não é positiva, 

todos os atos administrativos que tenham sido realizados, são nulos. Não têm 

validade e esfumava-se a questão da indemnização e até se podiam levantar 

outras ainda mais graves. ------------------------------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a resolução, poderá, 

eventualmente, ser aprovada e é uma recomendação ao Governo. É isso que 

diz a parte resolutiva. Que o Governo diligencie várias coisas, incluindo, que 

determine à Inspeção Geral de Administração do Território, uma inspeção a este 

Plano de Pormenor, para ver se reuniu todas as condições legais e 

regulamentares. Agora, vamos ver se, depois, o Governo determina isso. Isso é 

que é relevante.-------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador, chamo-lhe a atenção, que a legislação que é citada, é de dois 

mil e treze e que o Plano é de dois mil e oito. Não sei qual era o teor da legislação 
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anterior, mas julgo que será difícil, que a de dois mil e treze, se aplique 

retroativamente a uma coisa de dois mil e oito. --------------------------------------------  

Poderá haver na legislação anterior, e, certamente, já havia legislação sobre o 

impacte ambiental, antes de dois mil e treze, determinadas regras. Mas olhamos 

com tranquilidade para esse processo. Se a Inspeção Geral de Administração 

do Território, determinar qualquer coisa, que faça suspender o andamento do 

processo, a Câmara respeitará, integralmente, essa situação, e cá estaremos 

para cumprir essas determinações, até com agrado. ------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, não era para falar sobre 

isto. No entanto, depois de tudo o que se falou aqui, gostaria de ler um excerto 

de uma ata que diz o seguinte: “(…) substituição dos blocos de habitação coletiva 

de seis pisos, previstos no alvará de loteamento localizado junto à entrada norte 

poente, por moradias em banda, com dois pisos a implementar numa área atual 

do campo de futebol pelado, com a área adjacente a norte degradada e ocupada 

com hortas, também, integrando-se as moradias unifamiliares do mirante do 

bairro (…)”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Isto são os termos de referência aprovados nesta Câmara por todas as 

bancadas. No entanto, causa alguma estranheza, porque isto foi proposto pela 

CDU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A substituição onde agora vamos aumentar a edificabilidade na célula E8, que 

era onde estava prevista a construção de duas tores em “U”, que foi trocado por 

isto, os termos de referência foram propostos pela CDU. E foi votado por todas 

as bancadas da Câmara. ------------------------------------------------------------------------  

Mais, quando veio o parecer da CCDR, em relação ao Plano de Pormenor 

apresentado, aqui, em dois mil e um, a votação da CDU é contra. Mas não é 

contra por nada do que está na várzea. É contra por uma razão simples. Porque 

os espaços que estavam reservados, não tinham sido aprovados, 

nomeadamente, na área que queriam. -------------------------------------------------------  

E o voto contra, foi por isso. Não foi por outro motivo. Ao contrário do que o 

senhor Presidente disse, que não tinha sido a opção desta Câmara. Foi o 

contrário. Isto foi opção desta Câmara pela CDU. E não só da CDU, como de 

todos os partidos que cá estavam. Mas foi por opção, também, da CDU, nesta 

Câmara. É disto que estamos a falar. --------------------------------------------------------  
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O que dá os direitos adquiridos, é o de dois mil e oito. Mas se não tivesse havido 

o de dois mil e um, também não tinha havido o de dois mil e oito. -------------------  

Se não tivesse criado os termos de referência aprovados aqui uma semana antes 

das eleições, também não havia. Mais, a justificação para apresentar este Plano 

era que “(…) atendendo ao zoneamento do Plano Diretor Municipal (...) esta 

alteração permite dotar o bairro de uma maior coerência urbanística, bem como 

o pressuposto de uma área de construção total (…) com o número de fogos 

estipulados no alvará de loteamento, não serão ultrapassados na totalidade da 

área de intervenção de onze ponto cinco hectares do alvará de loteamento (…)”. 

Mais, vem defender a necessidade de construção na várzea. Isto são os termos 

de referência aprovados pela CDU. -----------------------------------------------------------  

De facto, os termos de referência e a deslocalização do terreno para onde foi 

transferida a edificabilidade, era onde inicialmente estava prevista a construção 

de três torres e “U”, que foi o que foi substituído para a várzea, com este pedido 

de dois mil e um. -----------------------------------------------------------------------------------  

O que está aqui aprovado e que foi proposto pelo, então, Presidente, engenheiro 

Adão Barata, é mentira. --------------------------------------------------------------------------  

Esta Proposta que vem aqui à consideração, obriga à alteração do alvará. Então, 

porque é que não se aproveita a Proposta de deliberação para fazer a alteração 

ao alvará. É porque aquilo que é remetido, é só para alteração ao Plano de 

Pormenor, mas não fala em nenhuma alteração do alvará. Fala depois no 

Protocolo de entendimento, que remete, aí sim, para uma posterior alteração do 

alvará e por um parecer favorável de todos os Órgãos Municipais. ------------------  

Portanto, senhor Presidente, saber porque é que não vem já aqui a Proposta de 

alteração de alvará. --------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, vou lembrá-lo que 

quando aqui chegámos, tivemos que tratar do Plano do Prior Velho. E sabe quem 

é que fez os termos de referência do Plano do Prior Velho? Qual foi o executivo? 

Sabe as convergências que este executivo teve que fazer para conseguir 

melhorar aquele Plano? Sabe quem o fez? Que executivo é que trabalhou para 

conseguir introduzir as melhorias dos restantes elementos políticos desta casa? 

Foi este executivo, senhor Vereador.  --------------------------------------------------------  

Agora, o senhor vir para aqui dizer, que os termos de referência é, exatamente 

igual, à deliberação final, que ocorre quase sete ou oito anos depois. Mais, dizer 
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que os termos de referência do tempo do engenheiro Adão Barata, é igual ao 

que agora estamos a decidir? Senhor Vereador, desculpe que lhe diga, mas isso 

é demais.  É que é mesmo demais. Porque o que dá direitos, é a aprovação em 

dois mil e oito, não são os termos de referência, e, até lá, há um longo processo. 

Que não rejeitamos. Mas o que dá direitos efetivos, ao urbanizador, é a 

aprovação do plano. É isso que vos custa ouvir. ------------------------------------------  

Infelizmente, estamos a discutir, em dois mil e vinte e um, uma coisa que se já 

tivesse construída de seguida, não estaríamos agora a discutir isto. Mas, 

infelizmente, temos que ser nós, executivo da CDU, quer votámos contra, na 

altura, a trabalhar este tema. É uma pena. -------------------------------------------------  

Senhor Vereador, recordo-lhe, por analogia, o trabalho que fizemos no Plano de 

Pormenor do Prior Velho. Penso que foi um trabalho frutuoso, entre todas as 

forças políticas, no sentido de se conseguir o melhor Plano. E não se esqueça, 

senhor Vereador Nuno Dias, de quem é que eram os termos de referência desse 

Plano. Não se esqueça senhor Vereador. ---------------------------------------------------  

Portanto, senhor Vereador, o que estamos aqui a decidir, é se conseguimos ou 

não, melhorar a Proposta. É isso que está aqui a votação. Se o senhor quiser 

fazer história, tem todo o direito de a fazer. Agora, os factos são os factos e já 

lhe dei nota do que é que aconteceu no Plano de Pormenor do Prior Velho, em 

analogia com este. Mas se o senhor quer insistir nisso, faça-o. ----------------------  

Senhor Vereador Nuno Botelho, sobre a questão técnica que falou, dizer que o 

Plano de Pormenor é que cria vínculo. O loteamento operacionaliza o Plano. Mas 

o mais importante, é o que vincula, que é o Plano. E isso está na Proposta. 

Naturalmente para o operacionalizar, temos que fazer uma alteração ao alvará, 

que está melhor clarificado do que na proposta de Protocolo. Mas, ainda assim, 

se quiser que escrevamos na Proposta, estou disponível para isso. A alteração 

ao Plano e a respetiva alteração ao Alvará de Loteamento. Estamos 

completamente disponíveis para fazer essa alteração. ----------------------------------   

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador Tiago Matias, não sou eu 

que renego aquilo que está escrito e que fizeram. Eu já disse, e assumo, que 

aquilo que deu os direitos, efetivamente, foi quando foi votado o Plano. -----------  

E deixe-me que lhe diga, que eu não comecei este ponto a fazer história. Não. 

Pelo contrário. O senhor Presidente e o senhor Vereador Tiago Matias é que 

vieram puxar a história para traz. O senhor Vereador esqueceu-se foi da votação 
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de dois mil e um. Lembrou-se de todas menos desta. É que a questão que se 

coloca aqui é esta. Eu não estou aqui a fazer história. Mais, comecei por dizer, 

que a responsabilidade é de todos os partidos políticos. Todos! ---------------------  

O Partido Socialista tem as suas responsabilidades e assume-as. O Partido 

Social Democrata tem as suas responsabilidades e assume-as. E vai-me 

desculpar, mas a Coligação Democrática Unitária também tem as suas 

responsabilidades e deve de assumi-las. ---------------------------------------------------  

Posso dizer-lhe, senhor Vereador, que foi o processo número quarenta mil, 

trezentos e vinte e oito, barra DPU, organizado em nome da Câmara Municipal, 

que foi apresentada, aqui, em dois mil e um. -----------------------------------------------  

A Proposta apresentada, em sede de Câmara Municipal, referia a relocalização 

do campo de futebol, com instalações adequadas para as condições da prática 

desportiva. Substituição dos blocos de habitação de pessoa coletiva, com seis 

pisos, no lote E6, naquele para onde agora se está a transferir novamente a 

edificabilidade, era nesse lote, previstos no alvará de loteamento e localizado 

junto à entrada norte poente, por moradias em banda com dois pisos a implantar 

na zona do atual campo de futebol, e área adjacente a norte atualmente 

degradada e ocupada com hortas. Isto é, a várzea. Isto foi aprovado em dois mil 

e um. Os termos de referência sob Proposta apresentada pela CDU, para tirar 

os prédios daquele lado e passar para as moradias na várzea. ----------------------  

Portanto, senhor Vereador, dizer que não tem responsabilidade nenhuma nisto, 

desculpe, mas tem. Tem, como temos todos. ----------------------------------------------  

E não vale a pena andarmos a bater com a mão no peito a dizer que os outros é 

que são os bandidos. Não. Todos nós temos a nossa cota de responsabilidade 

no meio disto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Se dois mil e um não acontece, não acontecia em dois mil e oito. Se noventa e 

nove não acontecesse, e imagine que por uma mera suposição, se a Petrogal 

não se quisesse ver livre do bairro, como quis. Efetivamente, o que aconteceu, 

foi que a Petrogal quis-se ver livre do bairro. Porque contabilisticamente aquilo 

seria um passivo de investimento e o negócio da Petrogal não era vender e 

construir habitação. Imaginemos que não se quisessem ver livres do bairro. Nem 

havia o alvará e não estaríamos aqui a discutir isto hoje. -------------------------------  

E eu só falei nisto, porque o senhor Presidente disse, claramente, que isto era 

contra a vontade deste Executivo. Mas foi a CDU que, em relação a esta matéria, 
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apresentou a primeira proposta de localização das moradias cá para baixo. Não 

foi mais ninguém. ----------------------------------------------------------------------------------  

Eu não sei se não ficaria mais confortável, se na Proposta constasse a alteração 

do alvará. Mas pressuponho que tenha de ir à Assembleia Municipal, para 

ratificar a alteração ao alvará. Certo? --------------------------------------------------------  

 

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Não senhor Vereador ----------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, é porque fala aqui nos 

Órgãos Municipais competentes para fazer essa alteração. ---------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, só duas ou três 

referências finais. Os termos de referência, de facto, não são o Plano de 

Pormenor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não há nenhuma 

dúvida nem é demagogia dizer que os direitos são atribuídos pelo Plano de 

Pormenor e que evolução entre os termos de referência e o Plano de Pormenor 

pode ser uma ou outra, como se verificou, no caso, por exemplo do Plano de 

Pormenor do Prior Velho. ------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Nuno Dias, é quase como dizer que o Cristiano Ronaldo 

ganhou cinco bolas de ouro, mas que quem as ganhou, de facto, foi a D. Dolores 

porque é mãe dele. E não é assim. Quem as ganhou foi o Cristiano Ronaldo, 

porque ele é que adquiriu esse direito jurídico sobre as bolas de ouro. E aqui é 

a mesma coisa. Não são os termos de referência que os atribuem, é o Plano de 

Pormenor que garante esses direitos. --------------------------------------------------------  

Outra coisa que o senhor Vereador não referiu e que é importante, é que à data, 

a Junta de Freguesia da Bobadela deu parecer positivo. -------------------------------  

Finalmente, em relação à passagem de responsabilidades, senhor Vereador, 

acho que da parte do Executivo Municipal, naturalmente, referindo aquilo que 

entendemos que é útil referir, temos tido alguma lisura e correção na discussão 

deste ponto, sabendo da sua sensibilidade. Hoje falámos aqui de decisões do 

Executivo anterior, nem fizemos grandes referências partidárias, mas, a 

realidade, é a que é. Quem tem um cartaz à porta do bairro, a dizer que a 

responsabilidade é da CDU, é o Partido Socialista, não é a CDU. O cartaz passa 

a responsabilidade para o atual executivo municipal. É isso que lá está, senhor 

Vereador. A CDU não tem lá nenhum cartaz a dizer que a responsabilidade é do 
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Partido Socialista e poderia dizê-lo porque, de facto, o Plano de Pormenor é que 

atribui os direitos. ----------------------------------------------------------------------------------  

Uma última referência de pormenor, dizer que o embargo da Junta de Freguesia, 

nada tem a ver com o corte de árvores na mata. É porque parece que ficou aqui 

a ideia, que esta Proposta de hoje, só é possível porque o corte de árvores na 

mata não avançou. Mas as árvores de grande porte e muito relevantes que iam 

ser cortadas, ficavam do outro lado da estrada da mata. Eram essas que iriam 

ser cortadas. É essa a informação que temos. Mas senhor Vereador, isso agora 

pouco importa. O que é importante, é que o embargo teve o seu caminho e terá. 

Esta Proposta não tem nada a ver com o embargo nem foi viabilizada por ele. 

Esta Proposta é outra coisa e tem a ver com a mata. -----------------------------------  

Finalmente, dizer, que o que eu acho que é mais importante aqui, é que este 

executivo fez um grande esforço para ouvir, perceber, priorizar as questões, e 

naquilo que tinha pouca margem para agir, ir até ao limite do que podia fazer. E 

eu queria valorizar, também, o que as pessoas fizeram, mas procurámos 

corresponder, no limite das nossas possibilidades, daquilo que era razoável às 

aspirações das pessoas, mesmo sabendo que esta decisão, se hoje vier a ser 

aprovada, não vai contentar, completamente, as pessoas do Bairro da Petrogal. 

Umas ficarão um pouco mais satisfeitas, outras ficarão igualmente insatisfeitas. 

Temos noção disso. No entanto, pensamos que é a decisão justa de equilíbrio 

na defesa do interesse público e do uso dos recursos municipais, num processo 

que tem a sua história e em que o papel que temos agora neste Órgão, é de 

procurar minimizar, até onde podermos os impactos daquelas construções e 

daquelas decisões. --------------------------------------------------------------------------------  

É esse o ânimo que tem esta proposta e eu penso que é um elemento positivo e 

que espero que venha a ter a aprovação da Câmara. -----------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Presidente, para finalizar queria dar 

só mais duas notas. A primeira, para dizer que as árvores que iam ser cortadas, 

de facto, eram todas as que estavam da parte da frente para a Associação de 

moradores, para a esquerda. Era o que ia ser cortado nessa fase. Curiosamente, 

é onde estão os lotes onde iam ser construídas aquelas dez moradias. Foram 

essas que, a essa data, iam ser cortadas. --------------------------------------------------  

A segunda nota, senhor Presidente, para dizer que, apesar de toda esta 

discussão, terá o nosso voto favorável nesta Proposta. ---------------------------------    
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O VEREADOR, SR. NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, só para lhe dar nota, 

que não nos parece muito respeitoso para este fórum, que o Município anuncie 

isto como um dado adquirido, no dia oito de julho, quando ainda nem, sequer, foi 

votado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não quis falar disto na discussão do ponto, porque não é isso que está em causa, 

mas acho um desrespeito e acho que o senhor, como presidente, devia de ter 

uma palavra junto dos técnicos que fazem isto, com ordens superiores, 

naturalmente. Na minha opinião, era evitável e era desnecessário. E hoje, após 

a aprovação, fariam isso, naturalmente. -----------------------------------------------------  

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, essa notícia foi dada por 

minha indicação. E foi dada, porque o processo ia ser, naturalmente, 

disponibilizado para a Reunião de Câmara. E se for ler a notícia, verá que o que 

se diz, é que a Proposta vai ser deliberada na Reunião de Câmara, porque fiz 

questão que a notícia fosse rigorosa. E, já agora, que fosse a Câmara Municipal 

a noticiar, em primeira mão, este acordo com o promotor, sujeito a deliberação 

municipal, porque, se não, o que iríamos ter, era que, provavelmente, todos 

poderiam, junto das pessoas, fazer o anúncio do princípio de acordo, menos o 

Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

Peço desculpa, senhor Vereador, mas, neste caso, não tem razão. Já lhe tenho 

dado razão em outras ocasiões, mas, desta vez, não tem razão. O Município 

divulgou, e é do interesse público essa informação, que ia estar uma Proposta 

para deliberação na reunião de Câmara de hoje, num determinado sentido. -----  

Aliás, num assunto como este, é obrigação do Município dar essa informação às 

pessoas, porque, eventualmente, até podiam ter interesse em estarem aqui 

presentes, ou assistir à reunião “online”, senhor Vereador. Portanto, não me 

parece que tenhamos ultrapassado nenhuma linha. -------------------------------------  

Teríamos ultrapassado, se tivéssemos anunciado o acordo, sem fazer referir que 

ele seria sujeito a uma deliberação de Câmara. E essa é que vincula o Município 

nesta matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE, DOS SENHORES VEREADORES DA 
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COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA E DA SENHORA VEREADORA E 

DOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA. ABSTIVERAM-

SE A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ------------------------------------------------------------  

 

 

 

 PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 325/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO DE 2 LUGARES DE ESTACIONAMENTO 

EXIGÍVEIS POR VIA DO RPDM E DO RMEU ---------------------------------------------  

(PROC.º Nº. 66.142/URB_L_E – MARIA DE FÁTIMA MACHADO GRILO)--------  

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

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

A. Maria de Fátima Machado Grilo requereu uma licença administrativa para o 

prédio sito na Rua Doutor José Agostinho Duarte Turras, na localidade de 

Zambujal, na União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, no 

sentido de neste lhe ser autorizadas: -----------------------------------------------------  

a. obras de demolição de uma construção anterior a 1951 (em ruína), e  ------  

b. nova construção de moradia; ------------------------------------------------------------  

B. De acordo com os critérios de dimensionamento de lugares de parqueamento, 

a edificação de 1 fogo exigiria a capitação de estacionamento de 2 lugares, 

em cumprimento do disposto no anexo IV do RPDM; --------------------------------  

C. É tecnicamente impossível dotar o interior do imóvel de estacionamento, dada 

a sua inserção urbana, a impossibilidade de prever cave ou outras soluções 

para estacionamento por reduzida profundidade da parcela de terreno e a sua 

contiguidade com construções antigas; --------------------------------------------------  

D. Para o prédio preexistem no local três artigos autónomos, cada um para 

habitação, os quais já não são dotados de estacionamento; -----------------------  

E. 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) do artigo 33º do RMEU; -------  

F. O parecer favorável da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santo 

Antão e Santo Antão do Tojal, expresso no documento E/60947/2021; --------  

G. Pela informação dos serviços municipais e o despacho do Sr. Diretor do 

DPGU expressos na informação n.º 218/2021/DGU/JC (registada em sistema 
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com o n.º E/60013/2021), 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 1 alínea c) do 

artigo 33º do RMEU, aprovar: -------------------------------------------------------------------  

A isenção do cumprimento de 2 (dois) lugares de estacionamento, para resposta 

ao pedido de licença administrativa de obras de edificação na Rua Doutor José 

Agostinho Duarte Turras, Zambujal, formulado por Maria de Fátima Machado 

Grilo, no âmbito do processo n.º 66142/URB_L_E. ---------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRA. SÓNIA PAIXÃO E O VEREADOR, SR. NUNO DIAS, NÃO 

PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO ---------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 326/2021 - SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR A 

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

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

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

A. A Portaria n.º 272-A/2017 de 13 de setembro regulamenta os critérios de 

afetação de pessoal não docente aos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas;----------------------------------------------------------------------------------------  

B. A EB n.º 4 de Camarate apenas detém um assistente operacional colocado, 

cujo horário de trabalho não é compatível com os horários da Escola a Tempo 

Inteiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

C. A Associação Escola Comvida, entidade parceira do Município no Programa 

de Enriquecimento Curricular, assegurou e assegura o recurso humano, em 

falta, para acompanhamento de alunos no período das AEC no presente ano 

letivo; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Na proposta de deliberação de Câmara n.º 59/2021, de 10.02.2021, foi 

aprovada a transferência referente ao 1º período letivo de 2020/2021. ---------  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aprovar a transferência de verba no valor de 668,25€ (seiscentos e sessenta e 

oito euros e vinte e cinco cêntimos), referentes ao 2.º e 3.º períodos letivos, para 

a Associação Escola Comvida, nos moldes previstos na Informação n.º 

89/DISE/HG, de 25.06.2021. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRA. SÓNIA PAIXÃO E O VEREADOR, SR. NUNO DIAS, NÃO 

PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO ---------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 327/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO ÁS 

INSTITUIÇÕES DO SETOR SOCIAL SOLIDÁRIO DO CONCELHO DE LOURES 

PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS -----------  

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

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

A. Decorrente do contexto pandémico atual, a Câmara Municipal de Loures 

decidiu criar, no âmbito das suas competências, um apoio financeiro 

extraordinário à realização de obras de conservação de imóveis; -------------------  

B. Este financiamento visa apoiar as instituições do sector social solidário do 

concelho de Loures que, apesar das dificuldades financeiras resultantes da 

pandemia covid-19, não deixaram de realizar investimentos no sentido de 

melhorar e adaptar as suas instalações, aumentando, desta forma, a qualidade 

das respostas sociais que prestam à população do concelho; ------------------------  

C. O período de submissão de candidaturas decorreu entre os dias 8 e 21 de 

junho de 2021, prevendo, este apoio extraordinário, comparticipar em 50% a 

despesa apresentada e elegível, até um limite máximo de € 25.000,00 (vinte e 

cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do previsto na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

delibere aprovar a comparticipação dos seguintes valores, às sequentes 

entidades que submeteram candidaturas no âmbito do Apoio Financeiro 

Extraordinário à Realização de Obras de Conservação de Imóveis: ----------------  

NIPC Entidade 
Apoio 

Financeiro 

501 513 671 Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 

de Sacavém 

2.497,50 € 

506 542 955 Associação de Apoio aos Profissionais do Hospital de Santa 

Maria 

1.982,00 € 

502 773 430 Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da 

Freguesia de Unhos 

95,42 € 

503 045 020 Associação Dr. João Santos 19.394,31 € 

500 962 081 Associação Luiz Pereira Motta 5.924,34 € 

501 805 613 Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 

Camarate 

859,00 € 

507 837 657 Casa do Gaiato de Lisboa 12.600,00 € 

504 359 860 Casa do Professor de Loures 200,00 € 

501 382 399 Centro Cultural e Social de Stº António dos Cavaleiros 4.210,96 € 

501 737 693 Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da 

Apelação 

750,00 € 

501 706 410 Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 

Santa Iria da Azóia 

6.000,00 € 

501 687 246 Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de 

São João da Talha 

583,12 € 

502 466 952 Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do 

Prior Velho 

1.082,05 € 

502 708 697 CREACIL - Cooperativa de Reabilitação, Educação e Animação 

Comunidade Integrada do Concelho de Loures, C.R.L. 

4.650,31 € 

502 909 927 Nuclisol Jean Piaget – Associação para o Desenvolvimento da 

Criança, a Integração e a Solidariedade 

1.759,50 € 

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

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções:  

 

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, relativamente a 

esta Proposta, dizer que decidimos abrir um novo tempo de candidaturas de 

obras efetuadas, até março de dois mil e vinte e um. As instituições 

candidataram-se, tendo sido aplicado o mesmo critério do RMAIS – 

Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais, em termos de aplicação 

do valor a aplicar, comparticipado em cinquenta por cento da despesa 

apresentada, até ao limite máximo de vinte e cinco mil euros, pelo que a Proposta 

que vem aqui hoje, é de apoiar estas instituições, nestes valores que foram 

alcançados, através das faturas entregues. ------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. JOÃO CALADO: Senhor Presidente, naturalmente que não 

temos nada contra este apoio, antes pelo contrário, uma vez que estamos a falar 

de um setor que tem uma missão nobre e que tem dado um grande contributo, 

nestes tempos difíceis que temos vivido. ----------------------------------------------------  

No entanto, gostávamos de perceber, quais as obras cujo custo está aqui a ser 

suportado, uma vez que não constam nos documentos que nos foram 

disponibilizados. Ou seja, a relação das obras que foram efetuadas e que 

estamos aqui hoje a deliberar suportar, não faz parte do processo que foi 

submetido a decisão da Reunião da Câmara. Portanto, sem prejuízo de estarmos 

em condições de votar, aquilo que solicitávamos, era que nos fosse, depois, 

enviada à posteriori, a relação das obras que estão em causa.-----------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, como está 

referido, as obras são as que estão relacionadas com a conservação dos 

imóveis. De facto, não vem descriminado, mas é uma informação que podemos 

compilar e que depois podemos distribuir. --------------------------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRA. SÓNIA PAIXÃO E O VEREADOR, SR. NUNO DIAS, NÃO 

PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO ---------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 328/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

O LEVANTAMENTO DE ÓNUS DE INALIENABILIDADE REFERENTE A 

HABITAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO MUNICIPAL DA MANJOEIRA, SEM 

PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA --------------------------------------  

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

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

A. O processo de realojamento das famílias na Parcela/Praceta Central do Bairro 

Municipal da Manjoeira, em Santo Antão do Tojal, remonta a 1970, 

designadamente com os projetos SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local); 

B. Na sequência da emissão das respetivas rendas em novembro de 2008 pela 

Autarquia, parte dos moradores manifestaram oposição/discordância quanto 

ao regime aplicável e ao pagamento de renda; ----------------------------------------  

C. Em agosto de 2009, a Autarquia submeteu a aprovação em Reunião de 

Câmara uma “Proposta de alienação dos fogos municipais localizados na 

Praceta Central do Bairro Municipal da Manjoeira, Freguesia de Santo Antão 

do Tojal”, a qual foi aprovada por maioria, com a alteração da taxa de desconto 

de 80% para 85%;  -----------------------------------------------------------------------------  

D. Nesta proposta consta, entre outras, a obrigação, para os fogos adquiridos, 

do registo do ónus de inalienabilidade pelo prazo de 10 anos e que a 

autorização do levantamento do dito ónus, antes de decorrido o aludido prazo, 

implica o pagamento de uma compensação pecuniária de acordo com a 

fórmula aí constante, sendo que a referida “… compensação corresponde à 

diferença entre o valor de venda do Município e a primeira alienação a 

terceiros.”; ----------------------------------------------------------------------------------------  

E. No dia 11 de junho de 2013, a requerente Maria Amélia Costa Bronze, e o 

então cônjuge, Pedro Miguel Oliveira da Silva Bronze, celebraram a escritura 

pública de compra e venda da habitação sita no Bairro Municipal da Manjoeira, 

Rua do Norte, n.º 31, em Santo Antão do Tojal, perante o notário privativo do 

Município de loures, pelo montante de 7.755,00€, tendo assim já decorrido 8 

anos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

F. O referido ónus de inalienabilidade, resultante de negócio jurídico entre as 

partes tem natureza obrigacional, i.e., tais restrições vinculam as pessoas 

determinadas entre as quais foram constituídas (vendedor e comprador), mas 

não em relação a terceiros, cfr. previsto no art.º 1306.º do Código Civil; -------  
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G. Por sentença homologatória do Juízo de Família e Menores de Loures, datada 

de 10 de maio de 2021, foi acordado quanto à casa de morada de família o 

seguinte: “Declaram que existe casa de morada de família, sita no Bairro 

Municipal da Manjoeira, Rua Norte, n.º 31, 2660-190 Santo Antão do Tojal, 

ficando a mesma atribuída à cônjuge mulher; ------------------------------------------  

H. Para a concretização do acordado quanto à atribuição da casa de morada de 

família em sede de processo de divórcio, através da respetiva escritura pública 

e necessário registo para que a propriedade do imóvel seja transferida apenas 

para a requerente, identificada na informação em anexo (atual coproprietária 

e anterior cônjuge do outro coproprietário), a representante legal do 

requerente veio apresentar pedido a esta Autarquia para que se pronuncie 

quanto à “ … garantia de carácter obrigacional, tendo em consideração que a 

fração supra descrita não será alienada a um terceiro, mas sim, uma partilha 

por divórcio, mantendo-se na propriedade da ora Requerente ( proprietária 

original)……”; ------------------------------------------------------------------------------------  

I. Este pedido não é mais do que a autorização de levantamento do ónus de 

inalienabilidade sem pagamento da compensação fixada na dita deliberação 

pela Câmara Municipal; -----------------------------------------------------------------------  

J. Apesar de se tratar de uma alienação durante o período de dez anos, a 

mesma será efetuada a favor de um 1(um) dos atuais coproprietários, 

decorrente de processo de divórcio, e não de um terceiro; -------------------------  

K. A ora coproprietária não terá qualquer vantagem/benefício/ganho económico 

imediato decorrente da alienação, tendo ao invés disso de pagar tornas ao 

outro coproprietário/ex-cônjuge, o qual irá receber uma quantia 

indeterminada, donde não parece resultar uma ação especulativa; --------------  

L. A ora coproprietária continuará a destinar o imóvel, exclusivamente, à sua 

habitação própria e permanente, respeitando a condição fixada na deliberação 

e escritura acima mencionadas. ------------------------------------------------------------  

Tenho a hora de propor: --------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 23.º, n.º 2, 

alínea g) e artigo 33.º, n.º 1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, delibere aprovar a autorização de levantamento do ónus de 

inalienabilidade referente à habitação sita na Rua do Norte, n.º 31, em Santo 

Antão do Tojal, Freguesia de Santo Antão e São Julião do Tojal, sem pagamento 

da compensação fixada na deliberação de R.C. datada de 20.08.2009 e também 
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constante na respetiva escritura publica, datada de 11.06.2013, a fim dos atuais 

coproprietários e ex-cônjuges efetuarem a transmissão/alienação da dito imóvel 

a favor apenas da requerente, cfr. decorre da respetiva sentença homologatória 

de divórcio datada de 10.05.2021.   -----------------------------------------------------------  

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

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRA. SÓNIA PAIXÃO E O VEREADOR, SR. NUNO DIAS, NÃO 

PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO ---------------------------------------------------------------  

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

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

 PONTO TRINTA E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 329/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES, O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA PORTELA E MOSCAVIDE E 

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO, PARA 

PROPORCIONAR DUAS VISITAS DE ESTUDO À ESCOLA NÁUTICA DO 

PARQUE DAS NAÇÕES DURANTE O ANO LETIVO DE 2021/2022, A TODOS 

OS ALUNOS DO 4.º ANO DO ENSINO BÁSICO DA REDE ESCOLAR DO 

CONCELHO DE LOURES -----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Câmara Municipal de Loures pretende consolidar o projeto A.M.A. – 

Adaptação ao Meio Aquático, proporcionando duas visitas de estudo à Escola 

Náutica do Parque das Nações (ENPN), durante o ano letivo 2021/2022; -----  

B. Pretende-se proporcionar a todos os alunos do 4.º ano do ensino básico da 

rede escolar concelhia duas experiências de canoagem na Doca dos Olivais;  

C. O Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide e o Agrupamento de 

Escolas Eduardo Gageiro, no âmbito do Desporto Escolar, desenvolvem há 

largos anos atividades no Centro Náutico do Parque das Nações; ---------------  

D. Ambos os Agrupamentos constituíram um Centro de Formação para os seus 

cursos profissionais de Desporto, e integram ainda outras atividades 

decorrentes de projetos educativos que constam dos Planos Anuais de 
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Atividades de cada ano letivo, dando prossecução a ambos os Projetos 

Educativos de cada Agrupamento; --------------------------------------------------------  

E. O projeto “Escola de Piratas” enquadra-se no âmbito do Centro de Formação 

Desportiva (CFD) de atividades náuticas, sendo dinamizado pelo 

Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide e pelo Agrupamento de 

Escolas Eduardo Gageiro; -------------------------------------------------------------------  

F. O projeto baseia-se nos valores que regulam o dia-a-dia (solidariedade, 

respeito, afetividade, confiança, responsabilidade e honestidade) e tem como 

objetivo principal desenvolver o estímulo pela prática de atividades náuticas. 

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Loures, o Agrupamento de 

Escolas da Portela e Moscavide e o Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, 

que se encontra em anexo e faz parte integrante da presente proposta. -----------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foi proferida a seguinte intervenção:  --------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre esta 

questão em particular, esta ideia surgiu, a partir do momento em que nos 

apercebemos, que a escola náutica do Parque das Nações, estava em 

subutilização. Ou seja, o dinheiro que era disponibilizado, por parte do Ministério 

da Educação, para o desporto escolar, para o Agrupamento de Escolas de 

Moscavide e Sacavém, para utilização do espaço, caiu drasticamente e estava 

a ver a possibilidade de outras utilizações do espaço. ----------------------------------  

A partir do momento em que nos apercebemos dessa situação, decidimos 

trabalhar em conjunto com estes dois Agrupamentos, no sentido de proporcionar, 

a partir do próximo ano letivo, nesta escola náutica, pelo menos duas sessões 

de canoagem e outras, a todos os meninos do quarto ano.  ---------------------------  

Dizer, também, que tivemos que avançar com esta atividade, mas depois 

faremos um balanço mais à frente e, aí, se verá, se a atividade poderá crescer 

ou não e de que forma. ---------------------------------------------------------------------------   
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Quero, aqui, também, agradecer, aos dois Agrupamentos, a disponibilidade que 

tiveram logo no imediato, para avançarmos com esta nova atividade e com esta 

nova resposta, porque, sem eles, não teria sido possível termos chegado aqui e 

fazer esta Proposta a todos os Agrupamentos Escolares. ------------------------------  

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

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

POR UNANIMIDADE  -----------------------------------------------------------------------------  

A VEREADORA, SRA. SÓNIA PAIXÃO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ------  

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

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

 PONTO TRINTA E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 330/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES E O ROTARY CLUB DA PORTELA, E A ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 

EQUIPAMENTO SOCIAL, COM TIPOLOGIA DE CRECHE/BERÇÁRIO -----------  

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

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

A. No Diagnóstico Social do Concelho de Loures 2019, o grupo de crianças e 

jovens é identificado como área prioritária de desenvolvimento social, sendo uma 

das linhas de intervenção recomendada o aumento da resposta social de 

Creche, atendendo à insuficiência de equipamentos da rede solidária, com uma 

taxa de cobertura de 23,78%; ------------------------------------------------------------------  

B. Se verifica a dificuldade de acesso à resposta de Creche, não só da rede 

solidária, mas também da rede privada, sendo identificada pelos agentes sociais 

locais da União de Freguesias de Moscavide e Portela como um problema de 

intervenção prioritária, situação que se agrava aquando da integração em 

Berçário; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Embora no território da União de Freguesias de Moscavide e Portela a taxa 

de cobertura da resposta social de Creche seja de aproximadamente 37%, na 

Portela verifica-se um valor manifestamente inferior (12,86%), correspondente a 

uma única resposta com 36 vagas para um universo de 280 indivíduos com idade 

inferior a 3 anos (dados do Censos 2011); --------------------------------------------------  

D. No âmbito do PARES - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais 2.0, correspondente a candidaturas ao financiamento para a construção 
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de equipamentos sociais tipologia de Creche, ocorrida no ano transato, não 

houve por parte das instituições sociais locais apresentação de projetos para o 

território da Portela; --------------------------------------------------------------------------------  

E. O ROTARY CLUB DA PORTELA tem, como é publicamente reconhecido, 

desenvolvido um relevante trabalho a favor da comunidade de Loures, e 

demonstrado elevada dinâmica para apresentação de novos projetos; ------------  

F. O ROTARY CLUB DA PORTELA encontra-se a executar um projeto que 

consiste na construção de uma Creche/Berçário, mediante a ampliação do 

equipamento social de apoio à infância com resposta de Jardim de Infância 

existente na Portela, sito na Rua do Seminário, União de Freguesias de 

Moscavide e Portela, sendo este da maior importância para dar resposta a 

carências sociais, quer em qualidade, quer em quantidade; ---------------------------  

G. O projeto levado a cabo pelo ROTARY CLUB DA PORTELA visa a 

implementação de um equipamento social, com tipologia de Creche/Berçário 

com capacidade para 34 utentes, representado um investimento com um valor 

total orçado em 121.472,00€ (cento e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e 

dois euros);  ------------------------------------------------------------------------------------------  

H. Para o financiamento da obra em questão, o ROTARY CLUB DA PORTELA 

efetuou uma candidatura junto da Rotary Foundation, obtendo um subsídio no 

valor de 63.820,00€ (sessenta e três mil, oitocentos e vinte euros), recorreu à 

angariação de fundos junto de particulares e empresas locais;  ----------------------  

I. O ROTARY CLUB DA PORTELA solicitou apoio financeiro ao Município, no 

valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), verba em falta para pagamento da 

despesa com o custo total da obra. -----------------------------------------------------------  

Tenho a hora de propor: --------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 

a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Loures e o Rotary Club da 

Portela, que se encontra em anexo e faz parte integrante da presente proposta. 

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

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

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

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

A VEREADORA, SRA. SÓNIA PAIXÃO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ------  
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 PONTO TRINTA E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 333/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

AS NORMAS DO SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA E O PLANO DE 

TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2021/2022 ------------------  

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

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

A. O Serviço de Apoio à Família se reveste de uma importância fulcral no que 

respeita às competências e atribuições municipais na área da ação social 

escolar, na medida em que se destina a garantir a igualdade de oportunidades 

de acesso à educação e sucesso escolar de todos os alunos, adequando as 

medidas de apoio socioeducativo destinadas àqueles educandos cuja 

situação económica dos agregados familiares determina a necessidade de 

comparticipações financeiras para fazer face aos encargos com refeições, 

livros e outro material escolar, cumprindo-se desta forma os Princípios Gerais 

na Lei de Bases do Sistema Educativo; --------------------------------------------------  

B. A escola deve funcionar a tempo inteiro e por isso é fundamental garantir a 

existência de uma oferta de atividades de animação e apoio à família 

organizada em períodos do dia não curriculares e/ou nas interrupções letivas; 

C. De acordo com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea gg) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, compete à câmara municipal assegurar, organizar e gerir 

os transportes escolares. ---------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto nas alíneas hh) e gg) 

do n. º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, na sua redação atual, aprovar as 

Normas do Serviço de Apoio à Família e o Plano de Transportes Escolares, para 

o ano letivo 2021/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes intervenções: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, em primeiro 

lugar, queria agradecer aos restantes elementos da Câmara, o facto de terem 

aceite este importante documento, para que ele fosse votado. -----------------------  

Houve, de facto, uma falha, em termos processuais, o que fez com que se 

atrasasse. Por isso, solicitei ao senhor Presidente que ele fosse incluído na 

Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Estas Normas consolidam as decisões tomadas ao longo dos últimos anos, em 

particular a disponibilização do kit escolar, a todos os meninos do primeiro ciclo 

e pré-escolar, seja da escola pública, seja das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, e a isenção do pagamento das refeições, para todos os 

meninos do escalão “B”, consolidando-se, assim, essa decisão tomada este 

mandato. Também se consolida, a questão do pequeno almoço, que, conforme 

já informei aqui na Câmara, atingimos cerca de dois mil pequenos almoços no 

concelho, o que é, sem dúvida, um número muito relevante e que vem dar razão 

à decisão que tomámos, de incluir, também, o pequeno almoço nesta resposta.  

Depois, para além dessas questões que se mantêm, aquilo que está proposto e 

que foi aprovado, também, no CMEL – Conselho Municipal de Educação, foi que 

passasse a haver, também, kit’s especiais para os meninos com necessidades 

de saúde especiais, que estão nas nossas unidades de ensino estruturado ou 

que utilizam os transportes do Município, o alargamento da oferta das fichas a 

todos os meninos do primeiro ciclo, e não só aos do escalão “A”, portanto, a 

todos os escalões e, também, a possibilidade de as candidaturas poderem 

passar a ser feitas “online”, tanto no Serviço de Apoio à Família, como nos 

transportes escolares. Era algo que ainda não estava a ocorrer, mas que, a partir 

deste momento, estamos a trabalhar e para o próximo ano letivo, as candidaturas 

poderão ser feitas “online”. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

vamos apresentar é recorrente, relativamente a duas questões que abrangem os 

alunos dos transportes escolares, até aos dezoito anos, mas mesmo podendo 

mir um pouco mais longe, mesmo havendo eventualmente alunos com mais de 

dezoito anos, pagantes, há aqui duas situações no concelho que continuam a 

ser deficitárias e é um serviço que ainda não é totalmente universal. ---------------  
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E reporto-me quer aos alunos de Frielas para a Escola Maria Veleda que 

continuam a ter dificuldades, porque a situação ainda não está resolvida, bem 

como a do Bairros dos Monjões e do Bairro da Salvação para Pirescoxe. ---------  

Convém relembrar a importância de os transportes escolares abrangerem estes 

alunos. Porque quem se quiser deslocar do Bairro da Salvação ou do Bairro dos 

Monjões, tem que fazer o seguinte percurso: ou apanhar a trezentos e vinte e 

cinco, das Bargadas até à Póvoa de Santa Iria ou apanhar a trezentos e vinte e 

nove ou a trezentos e trinta, para a estação de Santa Iria de Azóia e depois 

apanhar uma outra que é a trezentos e vinte e sete, se se tratar da EB2/3. Isto 

para dizer que há sempre um número significativo de alunos que, dado 

distanciarem-se cerca de quatro quilómetros, só têm duas hipóteses. Ou serem 

transportados pela família, ou as famílias se organizarem para fazerem alguma 

rotatividade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Além destes alunos que vão para estas escolas, depois há os outros alunos que 

já têm mais de dezoito anos, que estão no secundário ou na faculdade, também 

têm dificuldades em chegar aos seus estabelecimentos de ensino. Portanto, 

parece-nos pertinente que este Regulamento, para estes percursos como 

circuitos especiais, seja, efetivamente, considerado. Poderão ser inseridos por 

transporte público efetivo, mas se o fizerem, terão que ir ao Concelho de Vila 

Franca e são percursos perigosos, na medida em que os próprios trajetos 

auferem alguma perigosidade, devido ao transito que por ali circula. ---------------  

Portanto, chamo a atenção do senhor Vereador para isto, e acho pertinente que 

se abranjam estes dois grupos, quer o de Frielas quer o dos Monjões e da 

Saudação, na futura operacionalização deste Plano de Transportes. ---------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador, quanto ao Bairro 

dos Monjões, é uma questão para a qual já estamos atentos e estamos também, 

agora a trabalhar, no sentido de, a partir do momento em que entrem em vigor 

os novos percursos das carreiras neste novo acordo, se tivermos que fazer 

algum acerto iremos fazê-lo. É isso que estamos a preparar. -------------------------  

Quanto à questão da Escola Maria Veleda e de Frielas, provavelmente os 

senhores não têm essa informação, mas gostaria de informar, que a Junta de 

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, tem, desde há largos anos, 

e que mantém, o horário de transporte dos meninos de Frielas para a Maria 

Veleda e da Maria Veleda para Frielas. Todos os dias há este transporte 
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assegurado pela Junta de Freguesia. Portanto, não há necessidade de estar a 

fazer um trabalho em duplicado. ---------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. ANTÓNIO MARCELINO: Senhor Vereador, temos essa 

informação, mas penso que isso é uma competência da Câmara Municipal. 

Como aqui não se socorreram do Poder Central registamos, obviamente, que 

fizeram recurso ao poder local. -----------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. NUNO DIAS: Senhor Vereador, tenho uma dúvida. No 

anterior Regulamento, no artigo oitavo, referente às AAAF (Atividades de 

Animação e Apoio à Família), no número sete, referia que “(…) os eventuais 

acertos são efetuados à posteriori à faturação e serão consideradas as faltas por 

períodos semanais, mantendo-se o valor mínimo de cinco euros. (…). Agora 

passou a ter a seguinte redação: “(…) Os eventuais acertos neste serviço serão 

efetuados da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------  

No escalão A - independentemente de faltas, os encarregados de educação 

terão que pagar a mensalidade de 5€ (fixa); (…)” -----------------------------------------  

Isto sim, parece-me algo que poderia ser revisto e feito de uma forma mais justa. 

É porque são os escalões mais baixos que têm a obrigação fixa do pagamento 

desses cinco euros. Portanto, acho que, no caso de o aluno conseguir justificar 

ou antecipar as suas faltas, isto é, se o aluno pudesse antecipar, que, durante a 

próxima semana, ou duas semanas, não iria usufruir dos serviços, poderia haver 

aqui alguma flexibilização, e não ser taxado por este valor. ---------------------------  

Pode ser um preciosismo, mas julgo que, nestes escalões mais baixos, faria 

sentido não tabelar este valor, de forma fixa e imutável, e arranjar um mecanismo 

que pudesse ser transitado para uma outra forma, considerando que é o escalão 

mais baixo e é aquele que, naturalmente, terá mais dificuldade em fazer esse 

pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SR. GONÇALO CAROÇO: Senhor Vereador Nuno Dias, sobre 

a sua questão, dizer que, de facto, isso era uma hipótese. Mas isso era abrir uma 

caixa de pandora. E aquilo que nós queremos, é que as pessoas paguem o 

mínimo e tenham algum tipo de pagamento. Porque não pagarem nada, mesmo 

quando faltem só uma semana, isso não é viável. Foi uma questão ponderada, 

mas que cria mais problemas do que resolve. ---------------------------------------------  
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Quanto à outra questão colocada pelo senhor Vereador António Marcelino, 

designadamente, sobre Frielas, dizer que, primeiro, o percurso que é referido, 

não tem qualquer obrigatoriedade legal do Município. Portanto, se alguém tem 

essa obrigação, não é o Município, porque não cumpre os requisitos legais. Aliás, 

como esse, muitos outros circuitos não cumprem. Mas o Município decidiu fazê-

los na mesma, por opção municipal. Não há nenhuma questão legal que diga 

que tem que haver ali um transporte do Município, dos meninos de Frielas para 

a Escola Maria Veleda. Não é isso que lá está. Não cumpre os requisitos. -------  

Mas mesmo assim, o Município, aquilo que decidiu, era que os meninos do 

escalão “A” e “B”, seriam apoiados, na mesma, com o passe. Não havia 

problema com isso. --------------------------------------------------------------------------------  

Para que fique esclarecido, o Município não tem qualquer obrigação legal nesse 

sentido. Aliás, tem muitos circuitos especiais que se fazem, sem termos qualquer 

obrigação legal. E este também se poderia fazer. Mas não faz nenhum sentido 

estar a fazer um circuito especial, por opção municipal, quando a Junta de 

Freguesia, por sua opção, decidiu fazê-lo. --------------------------------------------------  

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

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

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

A VEREADORA, SRA. SÓNIA PAIXÃO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ------  

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

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

 PONTO TRINTA E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 332/2021 - 

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 191/2021, DE 9 DE 

JULHO, REFERENTE À ADENDA AO CONTRATO DA EMPREITADA DE 

“SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS EM FAMÕES – FASE I – LOTE 1 E 2” --------  

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

 “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 em Famões – Fase I – Lote 1 e 2”, adjudicada no 

seguimento do concurso público CP 18/2020, PEMP/14/2020; -------------------  
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B.O Conselho de Administração dos SIMAR (CA), na 91.ª reunião ordinária, do 

dia 9 de julho de 2021 aprovou a proposta n.º 191/21. ------------------------------  

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 191/21, de 9 de julho relativa a adenda ao contrato da 

empreitada de “Substituição de Condutas em Famões – Fase I – Lote 1 e 2”. ---  

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

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

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

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

A VEREADORA, SRA. SÓNIA PAIXÃO NÃO PARTICIPOU NA VOTAÇÃO ------  

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

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

--- Eram dezoito horas e vinte e cinco minutos quando foi aberto o Período de 

Intervenção do Público. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

 III - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------  

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

--- Inscreveu-se, para intervir, o senhor Bruno Henrique de Oliveira Fernandes, 

residente na Rua Resende, nº. 3, em São João da Talha, solicitando 

esclarecimentos, relativamente à diminuição dos lugares de estacionamento, na 

referida rua, uma vez que criaram dois lugares de estacionamento para cargas 

e descargas, quando, a cerca de, sensivelmente, dez metros, já existe um local 

de cargas e descargas. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 --- Inscreveu-se para intervir, o Sr. João Soares Resa, residente na Rua das 

Forças Armadas, em Santo Antão do Tojal, sobre as questões referenciadas nos 

pontos seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------  

Um - Manifestou o seu desagrado, pelo facto de se terem realizado espetáculos 

e concertos, em altura de pandemia e pelo custo dos mesmos; ----------------------  

Dois - Questionou o facto de o trajeto da linha do metro ser em forma de “U” em 

vez de circular, de não haver uma estação no centro de Loures, fazendo com 
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que as pessoas que se queiram deslocar ao hospital, não o possam fazer 

diretamente e, ainda, o facto do anúncio ter sido feito antes das eleições. --------  

Três - Questionou o facto de terem sido derrubadas árvores no Bairro da 

Petrogal, na Bobadela e de terem anunciado o Acordo, previamente à sua 

aprovação em reunião de Câmara; -----------------------------------------------------------  

Quatro - Relativamente ao passeio sénior, questionou o facto de terem sido 

abertas as inscrições, sem saberem se poderá ser realizado e sugeriu, caso seja 

realizado, que os almoços sejam nos restaurantes do concelho de Loures e que 

não hajam discursos, tendo em conta a proximidade de eleições; -------------------   

Cinco - Questionou o facto do empreiteiro que está a realizar a obra do Caneiro 

de Sacavém, ter sido multado em véspera de eleições. --------------------------------  

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

--- Inscreveu-se, para intervir, a senhora Ana Louro, residente na Rua Resende, 

nº. 3, em São João da Talha, solicitando esclarecimentos sobre a alteração dos 

lugares de estacionamento na referida rua, bem como a sinalização que, na sua 

opinião, está mal colocada.----------------------------------------------------------------------  

Manifestou, também, o seu desagrado, relativamente ao arranjo das campas no 

cemitério de Santa Iria de Azóia, que não está a ser cumprido, de forma igual, 

por toda a gente, nem de acordo com o regulamento. -----------------------------------  

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

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

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: Quanto às questões do cemitério, colocadas 

pela senhora Ana Louro, esclareceu que não poderá dar esclarecimentos, uma 

vez que a gestão do mesmo é da Freguesia e é lá que terá que os solicitar. -----  

Relativamente à questão do metro, colocada pelo senhor João Resa, esclareceu 

que, quanto ao anúncio, que ele foi marcado pelo Governo, e que o calendário 

tem a ver com o facto do projeto estar incluído no Plano de Recuperação e 

resiliência, que tem que terminar até ao início de dois mil e vinte e seis. Quanto 

às estações, que irá haver uma estação no centro de Loures e que o traçado que 

foi anunciado era antigo. Quanto à linha circular, que isso não irá ser possível, 

devido a questões técnicas difíceis de resolver, mas que, no futuro, a Câmara irá 

batalhar por isso. -----------------------------------------------------------------------------------  

Esclareceu, ainda, que Santo António dos Cavaleiros ficará serviço por dois 

ramos da linha. Uma, junto à várzea, na zona da Flamenga e na zona mais antiga 
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de Santo António dos Cavaleiros e a outra na parte da Cidade Nova, Torres da 

Bela Vista, Bairro da Paradela, pelo outro ramo que se dirige ao hospital. --------  

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

O VEREADOR, SR. TIAGO MATIAS: Relativamente à questão do 

estacionamento na Rua Resende em São João da Talha, esclareceu que havia 

a necessidade de criar mais lugares de estacionamento para cargas e 

descargas, face ao número de estabelecimentos ali existentes, mas que irão 

avaliar a situação, podendo haver acertos do número de lugares. -------------------  

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

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

IV - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO: ------------------------------------------------  

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

--- Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi dado conhecimento dos seguintes 

documentos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Atas da 89ª e 90ª Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, realizadas em 09 e 25 de junho de 2021, respetivamente; ---------------  

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

- Ofício de 2021.07.01, da Loures Parque, Empresa Municipal de 

Estacionamento, EM, Unipessoal, Lda., prestando conhecimento do Relatório de 

Execução Orçamental da Loures Parque, referente ao 1º Trimestre de 2021; ----  

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

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 

Infrações Conexas (PPRGCIC) - Relatório sobre a Execução do PPRGCIC, 

reportado ao ano de 2020;-----------------------------------------------------------------------  

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

- Ofício remetido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, de 

2021.06.23, prestando conhecimento da distribuição de energia elétrica em 

baixa tensão, concessões municipais. -------------------------------------------------------  

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

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

V - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: -----------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 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 papel e CD, junto às 

Propostas, em pasta anexa ao Livro de Atas: ----------------------------------------------  

 

- Proposta de Deliberação n.º 268/2021 - 5ª Alteração Orçamental Permutativa 

ao Orçamento 2021 e Opções do Plano 2021-2025; -------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 318/2021 -  CD com Projetos de Execução. -------  

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

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

--- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA, AS 

PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

--- Eram dezoito horas e quarenta 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, AGOSTO, VINTE 

E CINCO, NÃO TENDO PARTICIPADO NA VOTAÇÃO, AS VEREADORAS, 

SRAS. MARIA ARLETE RODRIGUES AUGUSTO BARATA SIMÃO E MARIA 

TERESA GOMES FIGUEIREDO GOMES E O VEREADOR, SR. PAULO RUI 

AMADO, POR NÃO TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO. FOI 
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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, 

 

 

 

 


