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                                                                                                                                      93ª Reunião Ordinária - 2021-07-28 

-------------------------------------- MANDATO 2017-2021  --------------------------------  
------------------------------------- ATA DA 93ª. REUNIÃO ORDINÁRIA  
------------------------------------- DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES,  
------------------------------------- REALIZADA EM 2021-07-28 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTO UM - Dada a circunstância de os Vereadores, Srs. Nuno Ricardo 

Conceição Dias e António Manuel Lopes Marcelino, se encontrarem 

impossibilitados de comparecer à reunião, estiveram presentes o Sr. Fernando 

Manuel Palminha Martins e a Sra. Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata 

Simão, respetivamente, tendo a Câmara deliberado justificar as faltas dos 

Vereadores, Srs. Nuno Ricardo Conceição Dias e António Manuel Lopes 

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

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

--- Da Ordem do Dia previamente distribuída constavam os assuntos seguintes:   
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PONTO 1. ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

--------------- DE LOURES, REALIZADA EM 2021.06.16 -------------------------------  

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

PONTO 2. ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

--------------- |DE LOURES, REALIZADA EM 2021.06.30 ------------------------------  

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

PONTO 3. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 334/2021- SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 6ª  

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

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

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

PONTO 4.  PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 335/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E TEMPORÁRIAS DE APOIO  

--------------- ÀS FAMÍLIAS, EMPRESAS E ESTIMULO À ATIVIDADE  

--------------- ECONÓMICA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID 19 –  

--------------- ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS ----------------------------------------  

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

PONTO 5. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 336/2021 -   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 DE BUCELAS –  

--------------- REPAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÓNIO GONÇALVES DOS  

--------------- SANTOS E RUA DA PAZ, EM BUCELAS ---------------------------------  

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

PONTO 6. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 337/2021 -   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 SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO  
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--------------- DO TOJAL – REVITALIZAÇÃO DO LARGO ANTÓNIO SÉRGIO  

--------------- NO ZAMBUJAL -------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 7. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 338/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ACORDO DE COLABORAÇÃO, A CELEBRAR ENTRE O  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,  

--------------- PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA  

--------------- BÁSICA DE CAMARATE ------------------------------------------------------  

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

PONTO 8. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 339/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE  

--------------- O MUNICÍPIO DE LOURES E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,  

--------------- PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO  

--------------- DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ AFONSO ----------------------------  

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

PONTO 9. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 340/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE  

--------------- O MUNICÍPIO DE LOURES E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,  

--------------- PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO  

--------------- DA ESCOLA BÁSICA SANTA IRIA DA AZÓIA --------------------------  

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

PONTO 10. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 341/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE  

--------------- O MUNICÍPIO DE LOURES E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,  

--------------- PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO  

--------------- DA ESCOLA BÁSICA MARIA VELEDA ------------------------------------  

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

PONTO 11. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 342/2021 -   SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O  
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--------------- ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE  

--------------- O MUNICÍPIO DE LOURES E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,  

--------------- PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO  

--------------- DA ESCOLA BÁSICA LUIS STTAU MONTEIRO -----------------------  

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

PONTO 12. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 343/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE  

--------------- O MUNICÍPIO DE LOURES E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,  

--------------- PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO  

--------------- DA ESCOLA BÁSICA GASPAR CORREIA -------------------------------  

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

PONTO 13. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 344/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS TRIPARTIDOS ENTRE A  

--------------- AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO  

--------------- CIVIL, O MUNICÍPIO DE LOURES E AS ASSOCIAÇÕES  

--------------- HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE  

--------------- BUCELAS, CAMARATE E SACAVÉM PARA A MANUTENÇÃO  

--------------- DE UM GRUPO DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (GIPE); - OS  

--------------- ATOS PRATICADOS REFERENTE À DELEGAÇÃO DA  

--------------- COMPETÊNCIA PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE  

--------------- LOURES NA OUTORGA DO PROTOCOLO A CELEBRAR COM  

--------------- A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO  

--------------- CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS  

--------------- VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS;  - A ATRIBUIÇÃO DE APOIO  

--------------- FINANCEIRO ----------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 14. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 345/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA JUNTA DE  

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

--------------- PRIOR VELHO, RELATIVO À FATURAÇÃO  
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--------------- CORRESPONDENTE AO CONTADOR DE ELETRICIDADE  

--------------- INSTALADO NA RUA HERBERT GILBERT, EM SACAVÉM --------  

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

PONTO 15. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 346/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E AS NORMAS DE  

--------------- PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA EXCECIONAL DE APOIO ÀS  

--------------- EMPRESAS AFETADAS DIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DA  

--------------- OBRA DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL DAS ÁGUAS RESIDUAIS  

--------------- DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO E CONTROLO DE CHEIAS, EM  

--------------- SACAVÉM--------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 16. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 347/2021 -   SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O PLANO 

--------------- ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA DE  

--------------- LOURES (PERLA) ---------------------------------------------------------------  

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

PONTO 17. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 348/2021 -   SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O PLANO DE  

--------------- ACÇÃO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES  

--------------- CLIMÁTICAS DE LOURES (PAMAAC-LRS) -----------------------------  

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

PONTO 18. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 349/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ALTERAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE VINHO  

--------------- DO PRODUTOR ENOVALOR - AGRO-TURISMO UNIPESSOAL  

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

--------------- BUCELAS --------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 19. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 350/2021 -   SUBSCRITA  

--------------- PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR; - O PROJETO  

--------------- DE CRIAÇÃO DO ESTATUTO DE ASSOCIAÇÃO DE  

--------------- INTERESSE MUNICIPAL; - O INÍCIO DO PROCEDIMENTO  
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--------------- VISANDO A ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO  

--------------- ESTATUTO DE ASSOCIAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL ------  

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

PONTO 20. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 351/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- RETIFICAÇÃO DO VALOR DOS TRABALHOS A MENOS  

--------------- RELATIVO À MOC 6; - OS TRABALHOS A MAIS E A MENOS E  

--------------- AS RESPETIVAS ORDENS DE EXECUÇÃO RELATIVOS À MOC  

--------------- 7; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA PARA A  

--------------- EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A MAIS DA MOC 7; - A  

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

--------------- COMPETÊNCIA PARA A APROVAÇÃO DAS MINUTAS E DOS  

--------------- TRABALHOS A MAIS E A MENOS INTEGRADOS NAS MOCS 4,  

--------------- 5, 6, E 7 E RESPETIVAS ORDENS DE EXECUÇÃO QUE NÃO  

--------------- IMPORTEM A ASSUNÇÃO DE DESPESA PARA ALÉM DA QUE  

--------------- SE ENCONTRA CABIMENTADA; - REFERENTE À  

--------------- EMPREITADA DE "REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO  

--------------- DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO” --------------------------  

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

PONTO 21. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 352/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- SELEÇÃO DO TRABALHO DE CONCEÇÃO ORDENADO EM  

--------------- PRIMEIRO LUGAR; - A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS AOS TRÊS  

--------------- TRABALHOS ORDENADOS NA CLASSIFICAÇÃO; - A  

--------------- NOTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA SELEÇÃO AOS  

--------------- CONCORRENTES ADMITIDOS; - NO ÂMBITO DO  

--------------- PROCEDIMENTO AQUISITIVO PARA SELEÇÃO DE (1)  

--------------- TRABALHO DE CONCEÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE  

--------------- PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS B6D E B7A E  

--------------- DO NOVO EQUIPAMENTO MUNICIPAL, NA QUINTA DAS  

--------------- URMEIRAS, EM LOURES (PROCº. N.º 53784/53785/DCA/2021) -  

 



 

                                                                                                                                            

7/132 

 

 

                                                                                                                                      93ª Reunião Ordinária - 2021-07-28 

PONTO 22. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 353/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- SELEÇÃO DO TRABALHO DE CONCEÇÃO ORDENADO EM  

--------------- PRIMEIRO LUGAR; - A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS AOS TRÊS  

--------------- PRIMEIROS TRABALHOS E MENÇÕES HONROSAS AOS  

--------------- TRABALHOS ORDENADOS NA CLASSIFICAÇÃO DO QUARTO  

--------------- AO SEXTO LUGARES; - A NOTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO  

--------------- DA SELEÇÃO AOS CONCORRENTES ADMITIDOS; - NO  

--------------- ÂMBITO O PROCEDIMENTO AQUISITIVO PARA SELEÇÃO DE  

---------------  (1) TRABALHO DE CONCEÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO  

--------------- PROJETO DO CENTRO CULTURAL DE LOURES (PROCº. N.º  

--------------- 53723/53724/DCA/2021) -------------------------------------------------------  

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

PONTO 23. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 354/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE  

---------------  “IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL” DO MONUMENTO AOS  

--------------- MORTOS DA GRANDE GUERRA, SUBMETER A AUDIÊNCIA  

--------------- DOS INTERESSADOS E DISCUSSÃO PÚBLICA; - REMETER À  

--------------- DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL A PROPOSTA  

--------------- DE CLASSIFICAÇÃO DO MONUMENTO COMO DE INTERESSE  

--------------- NACIONAL -------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 24. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 355/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- SUBMETER A DISCUSSÃO PÚBLICA, POR UM PERÍODO DE  

---------------  (20) DIAS UTEIS, A DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE  

--------------- EXECUÇÃO DENOMINADA "UNIDADE DE EXECUÇÃO Nº 1 DA  

--------------- QUINTA DO FOGE AO VENTO" (PROCº. Nº. 69.347/IGT/UE -  

--------------- ANLORBEL – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E  

--------------- DECORAÇÃO, S.A.) ------------------------------------------------------------  
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PONTO 25. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 356/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- SUBMETER A DISCUSSÃO PÚBLICA, POR UM PERÍODO DE  

---------------  (20) DIAS UTEIS, A DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE  

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

--------------- FREIXEIRA" (PROCº. Nº. 69.755/IGT/UE - ABEL ESTEVES  

--------------- MATIAS) ----------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO 26. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 357/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- DEFERIMENTO DA LICENÇA DE LOTEAMENTO E  

--------------- RESPETIVAS CONDIÇÕES; - O VALOR DA CAUÇÃO E  

--------------- LIQUIDAÇÃO DAS TAXAS (PROCº. Nº. 62.887/LA/L/OR/2015 -  

--------------- JOSÉ ANIBAL VELEZ REBOLA) --------------------------------------------  

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

PONTO 27. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 358/2021 -   SUBSCRITA  

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

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

--------------- ALVARÁ Nº. 7/1989 QUE INCIDE SOBRE O LOTE 1, NO  

--------------- BAIRRO DA COURELA DAS COCHEIAS, EM SANTA IRIA DA  

--------------- AZÓIA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DA  

--------------- AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA (PROCº. Nº.  

--------------- 68.298/URB_L_L – DINARICA, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.)  

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

PONTO 28. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 359/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENO TITULADA PELO  

--------------- ALVARÁ Nº. 1/2002, NO BAIRRO TRÓIA, EM SANTA IRIA DA  

--------------- AZÓIA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DA  

--------------- AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA (PROCº. Nº.  

--------------- 68.266/URB – JOÃO MANUEL HENRIQUES DA SILVA GRAVE) -  
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PONTO 29. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 360/2021 -   SUBSCRITA  

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

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

--------------- ALVARÁ Nº. 09/1994, NA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO  

--------------- CONVENTINHO, EM SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS, NA  

--------------- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS  

--------------- CAVALEIROS E FRIELAS (PROCº. Nº. 31.919/U – AGNOLAIV –  

--------------- SOCIEDADE CONSTRUTORA DE VIALONGA) ------------------------  

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

PONTO 30. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 361/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO PARA A FREGUESIA DE  

--------------- BUCELAS (PROCº. Nº 36.598/OM-F) --------------------------------------  

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

PONTO 31. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 362/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- O RELATÓRIO FINAL; - A ADJUDICAÇÃO DO LOTE 1 E A NÃO  

--------------- ADJUDICAÇÃO DO LOTE 2; - A MINUTA DO CONTRATO; - NO  

--------------- ÂMBITO DO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE  

--------------- APÓLICES DE SEGURO ------------------------------------------------------  

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

PONTO 32. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 363/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- A DISPENSA DO DISPOSTO NO N.º 1 DO ARTIGO 73º DA LEI  

--------------- DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021; - O INÍCIO, TIPO E  

--------------- PEÇAS DO PROCEDIMENTO; - A NOMEAÇÃO DO JURI E DO  

--------------- GESTOR DO CONTRATO; - NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO  

--------------- PARA AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO ----------------------  

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

PONTO 33. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 364/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- O RELATÓRIO FINAL; - A ADJUDICAÇÃO POR LOTES; - AS  

--------------- MINUTAS DOS CONTRATOS; - REFERENTE AO  
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--------------- PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE  

--------------- TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022 ------  

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

PONTO 34. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 365/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- - A MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA VISANDO A  

--------------- CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO  

--------------- SUPERIOR POLITÉCNICO NA ZONA NORTE DE LISBOA; - AS  

--------------- MINUTAS DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA O  

--------------- DESENVOLVIMENTO DE CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES  

--------------- PROFISSIONAIS -----------------------------------------------------------------  

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

PONTO 35. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 366/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- A MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O  

--------------- MUNICÍPIO DE LOURES, A “SIERRA PORTUGAL, S.A.”, A  

---------------  “ALZHEIMER PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE  

--------------- FAMILIARES E AMIGOS DE DOENTES DE ALZHEIMER” E A  

--------------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOURES -----------------------  

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

PONTO 36. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 367/2021 -   SUBSCRITA  

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

--------------- O APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS  

--------------- DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS, MOSCAVIDE  

--------------- E PORTELA, LOURES E SACAVÉM, NO ÂMBITO DO PROJETO  

--------------- DE HIDROTERAPIA -------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, como é 

habitual, começo por transmitir a informação sobre a pandemia COVID-19. 
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Nesta semana, que terminou no domingo, a média de casos por dia foi de 

setenta e cinco, quando na semana anterior tinha sido de oitenta e oito, o que 

significa que houve um decréscimo do número de casos, que se tem vindo a 

consolidar nos dias da presente semana.  --------------------------------------------------  

O número de casos por cem mil habitantes, nos últimos catorze dias, ronda os 

quinhentos e vinte casos, e o RT está em um ponto zero quarenta e três.  -------  

Quanto a surtos no concelho, há um surto num lar, mas só entre trabalhadores, 

com origem num trabalhador, ou trabalhadora, não vacinado. Os casos 

esporádicos que têm existido nos lares, e estão todos devidamente 

acompanhados e sem nenhuma preocupação, são recorrentemente situações 

de trabalhadores ainda não completamente vacinados.  --------------------------------  

É esta a informação que tenho para vos dar hoje.  ---------------------------------------  

Quanto à vacinação, ela continua em grande progresso. Como já devem saber 

o Governo anunciou, e o ACES já estava a preparar para a última quinzena de 

agosto, a vacinação dos adolescentes, entre os doze e os dezassete anos.  ----  

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

O VEREADOR, SENHOR FERNANDO PALMINHA MARTINS: Senhor 

Presidente, gostaria de saber como está a decorrer a obra da rotunda de Á-

Das-Lebres. Tenho ideia que no placard se diz que o prazo de execução da 

obra é de duzentos e quarenta dias e pareceu-me, na altura, que seria para 

estar concluída em setembro. Ora, pelo andar da obra, parece-me que este 

objetivo não irá ser cumprido. Portanto, gostaria de saber se a execução da 

obra se encontra dentro do prazo, ou não.  -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, o Partido Social 

Democrata gostaria de se congratular com o facto de ter sido recentemente 

apresentada, publicamente, a estratégia local de habitação do concelho de 

Loures. É um documento que nos parece estruturante e mobilizador de 

vontades, no sentido de se resolverem algumas das problemáticas existentes 

em Loures com alguma gravidade, nomeadamente, quando vivemos num 

concelho onde os idosos, em dois mil e um, eram sessenta e sete por cem mil 

habitantes e, em dois mil e vinte, são cento e trinta e nove vírgula seis.  ----------  
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Portanto, este parece-nos um programa que para além de resolver um conjunto 

de situações mais ou menos graves existentes no concelho de Loures pode, 

ainda, ser mobilizador da atração de jovens para o concelho e, desta forma, 

inverter esta tendência existente no concelho. Assim, não podíamos deixar de 

nos congratular com o facto deste documento ter sido, finalmente, apresentado 

publicamente.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência desta apresentação, é com regozijo que registamos a assinatura 

do protocolo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, no âmbito do 

Programa “1º Direito”, que viabilizará um conjunto de verbas muito significativas 

superiores a cento e cinquenta milhões de euros para o concelho. Desta forma, 

solicito que nos seja disponibilizado o protocolo que foi assinado entre o 

Município e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, porque pensamos 

que é um documento importante e que deve ser do conhecimento das forças 

políticas que contribuem para a gestão do Município.  ----------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador João Calado, esse 

protocolo foi aprovado aqui em reunião de Câmara e só depois procedemos à 

sua assinatura, já devidamente mandatados pelo órgão executivo.  ----------------  

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

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

questão colocada informo que estamos a ter problemas na obra da rotunda de 

Á-Das-Lebres. Esta obra foi precedida de uma intervenção da Infraestruturas 

de Portugal que, apesar de ter aprovado e ter dado parecer à nossa obra, fez 

tábua rasa desse nosso projeto. Assim, tivemos de fazer um conjunto de 

acertos durante a obra, de modo a compatibilizar os dois projetos.  -----------------  

No entanto, reafirmo que o nosso projeto foi aprovado pela Infraestruturas de 

Portugal, que teve uma intervenção que antecedeu a nossa, e não teve o 

cuidado de olhar para o projeto a que eles próprios deram parecer favorável, 

durante as várias fases desse longo processo que foi o projeto.  --------------------  

Para além disto, estamos com um problema concreto que a obra da 

Infraestruturas de Portugal nos deixou, relacionado com uma das passagens 

hidráulicas que não foi colocada à cota que deveria, e que nos está a trazer 

problemas concretos sobre a drenagem futura daquela zona e daquela bacia. 
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Portanto, estamos a avaliar esta situação com a Infraestruturas de Portugal e 

com a Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade que superentende 

as questões ligadas às linhas de água. Assim, teremos de proceder, já em 

obra, a reajustes das linhas de água e às formas de escoamento das mesmas. 

Estamos a trabalhar com estas entidades e com o empreiteiro, é uma situação 

complexa que podia ter sido evitada, e que naturalmente teremos de resolver.  -  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador João Calado, a 

Câmara aprovou o protocolo com a estratégia do Programa “1º Direito”, que é a 

base do protocolo, mas não é o texto exato, em concreto. Ou seja, o conteúdo 

é esse, e logo que o protocolo esteja assinado pelo Governo, porque a 

Secretária de Estado da Habitação também tem de o homologar, podemos 

disponibilizar uma cópia. Aliás, podemos fazê-lo já, mesmo sem estar assinado 

pela Secretária de Estado da Habitação. Mas o conteúdo é esse, e a nossa 

deliberação foi na base do protocolo que estava acordado com o Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana.  ------------------------------------------------------------  

Na minha intervenção anterior não fui totalmente rigoroso, por isso corrijo agora 

essa minha intervenção e vamos disponibilizar esse protocolo.  ---------------------  

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

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

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

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

PONTO DOIS - ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2021.06.16 -------------------------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
OS VEREADORES, SRS. GONÇALO FILIPE VINTÉM CAROÇO, TIAGO 

FARINHA MATIAS E FERNANDO MANUEL PALMINHA MARTINS E A 

VEREADORA, SRª MARIA ARLETE RODRIGUES AUGUSTO BARATA 

SIMÃO NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO 

PRESENTES NA REUNIÃO A QUE RESPEITA A ATA. --------------------------------  
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PONTO TRÊS - ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURES, REALIZADA EM 2021.06.30 -------------------------------------------------  

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

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

UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
O SR. VICE-PRESIDENTE E OS VEREADORES, SRS. GONÇALO FILIPE 

VINTÉM CAROÇO E FERNANDO MANUEL PALMINHA MARTINS E A 

VEREADORA, SRª MARIA ARLETE RODRIGUES AUGUSTO BARATA 

SIMÃO NÃO PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO, POR NÃO TEREM ESTADO 

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

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

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

PONTO QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 334/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 6ª 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2021 E 

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

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

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

A. De acordo com a execução orçamental realizada e prevista, é necessário 

proceder a alguns reajustamentos nas Grandes Opções do Plano (GOP’s) e 

Orçamento da Despesa, que se encontram compensadas entre si, 

nomeadamente Projeto Rodinhas; demolição das antigas instalações da Junta de 

Freguesia da Portela; Reparações Equipamentos Desportivos – Pavilhão 

Bartolomeu Dias e Parque da Várzea e Costeiras. ---------------------------------------  

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 nº 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, 6.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2021 e Opções do Plano 

2021-2025 (8.ª Alteração dos Documentos Previsionais), (…)”.  ---------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

COM OS VOTOS A FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DO 
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SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------------------------  

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

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

PONTO CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 335/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR AS MEDIDAS 

EXTRAORDINÁRIAS E TEMPORÁRIAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS, 

EMPRESAS E ESTIMULO À ATIVIDADE ECONÓMICA NO ÂMBITO DA 

PANDEMIA COVID 19 – ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS ------------------------  

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

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

A. No contexto da emergência de saúde pública de âmbito internacional, 

declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 

2020, bem como da classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença 

COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma calamidade 

pública, foram decretados, no nosso País, vários estados de emergência e 

situações de calamidade, contingência e alerta tendo os direitos à liberdade 

e de deslocação e, bem assim, de iniciativa privada, social e cooperativa 

condicionados; ----------------------------------------------------------------------------------  

B. Foram aprovadas um conjunto de medidas extraordinárias e temporárias 

destinadas a fazer face ao quadro epidemiológico vivido; --------------------------  

C. A Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, ao estabelecer um regime excecional com 

vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19, veio prescindir, no seu artigo 2.º, 

perante a excecionalidade provocada pela citada pandemia, da aprovação 

de regulamento pela assembleia municipal para a concessão de 

determinadas isenções. Ou seja, o n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro, estipula que o reconhecimento do direito à isenção é da 

competência da câmara municipal, no estrito cumprimento das normas do 

regulamento referido no n.º 2 daquele mesmo artigo. Contudo, com a Lei n.º 

6/2020, de 10 de abril, na concessão de isenções, totais ou parciais, em 
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situações excecionais devidamente fundamentadas e diretamente 

relacionadas com as medidas de combate à pandemia da doença COVID-

19, é dispensada a necessidade de aprovação de regulamento pela 

assembleia municipal. Não podendo, contudo, a dita isenção, total ou 

parcial, ter duração superior ao termo do ano civil em curso, nem respeitar a 

impostos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

D. As isenções concedidas nos termos do ponto anterior devem ser 

comunicadas ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 

horas sobre a sua prática; --------------------------------------------------------------------  

E. As medidas plasmadas no diploma legal supra mencionado, devido ao seu 

carater temporário, tinham um prazo de vigência limitada ao ano 2020; --------  

F. O legislador, através do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, 

prorrogou o prazo dos regimes excecionais de medidas aplicáveis às 

autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

estabelecendo que o disposto no artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, 

vigora até 31 de dezembro de 2021; ------------------------------------------------------  

G. A Câmara Municipal de Loures, quer em 2020 quer em 2021, já deliberou a 

isenção do pagamento de taxas, às entidades públicas ou privadas, nos 

domínios da utilização e ocupação da via pública (com exceção das zonas 

concessionadas, dos bancos, das instituições de crédito e das seguradoras) 

e da afixação de publicidade de natureza comercial (com exceção do 

mobiliário urbano concessionado e publicidade exterior, dos bancos, das 

instituições de crédito e das seguradoras), ao abrigo da citada Lei n.º 

6/2020, de 10 de abril;-------------------------------------------------------------------------  

H. A situação pandémica acarreta um período de incerteza e complexidade em 

que todos têm sido convocados para ajudar na mitigação da propagação da 

pandemia; bem como, na atenuação dos efeitos da redução da atividade 

económica. Pois, o impacto das medidas restritivas continua a fazer-se sentir 

nos diversos setores de atividade; ---------------------------------------------------------  

I. Têm sido aprovadas e prorrogadas várias medidas extraordinárias e 

temporárias de proteção das famílias portuguesas, das empresas nacionais, 

dos empresários em nome individual, das instituições particulares de 

solidariedade social, das associações sem fins lucrativos e de outras 
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entidades da economia social, quer a nível nacional quer a nível local, que 

visam atenuar os impactos económicos e financeiros da contração da 

atividade económica; --------------------------------------------------------------------------  

J. O Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias de atribuição de apoios destinados aos 

trabalhadores e às empresas afetados pela pandemia da COVID-19, tendo 

em vista a manutenção dos postos de trabalho e a mitigação de situações de 

crise empresarial, tipificou no seu artigo 3.º as situações e os pressupostos 

inerentes ao conceito de crise empresarial e que permitem a concessão dos 

apoios ali plasmados para manutenção dos postos de trabalho; ------------------  

K. Nas deliberações da Câmara Municipal de Loures, de 2020 e de 2021, 

relativas à isenção do pagamento de taxas devidas pela utilização e 

ocupação da via pública e afixação de publicidade de natureza comercial, é 

invocado o conceito de “crise empresarial”, vertido no supra citado artigo 3.º, 

para a sua atribuição;--------------------------------------------------------------------------  

L. As atividades dos operadores económicos de diversão e da restauração 

itinerantes, suspensas por força de medidas excecionais e temporárias 

adotadas em resposta à pandemia da doença COVID-19, atendendo à 

importância que representam, designadamente aos postos de trabalho que 

asseguram e aos serviços que proporcionam aos demais cidadãos, foram 

merecedoras de um regime de apoio à sua retoma e dinamização nos 

termos da Lei n.º 34/2020, de 13 de agosto e da Portaria n.º 255-A/2020, de 

27 de outubro; -----------------------------------------------------------------------------------  

M. O referido regime prevê o acesso a uma linha de crédito com juros 

reduzidos, determina a integração dos empresários de diversão e da 

restauração itinerantes no programa “Adaptar 2.0” (visa apoiar as empresas 

no esforço de adaptação e de investimento nos seus estabelecimentos, 

ajustando os métodos de organização do trabalho e de relacionamento com 

clientes e fornecedores às condições de contexto da pandemia da doença 

COVID-19), consagra a flexibilização do pagamento do prémio de seguro 

das viaturas afetas às atividades da diversão e restauração itinerante desde 

que comprovada a paralisação da respetiva atividade e a extensão da 

validade dos seguros e dos certificados de inspeção daquelas mesmas 
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viaturas enquanto a atividade estiver suspensa e as viaturas não estiverem 

em circulação;  ----------------------------------------------------------------------------------  

N. A Portaria n.º 255-A/2020, de 27 de outubro, que procede à regulamentação 

da Lei n.º34/2020, de 13 de agosto, que aprovou o regime de apoio à retoma 

e dinamização da atividade das empresas de diversões itinerantes, no seu 

artigo 4.º estipula a noção de paralisação da atividade para efeitos de 

flexibilização do pagamento dos prémios de seguro, considerando que a 

mesma existe quando se “ … esteja em situação de crise empresarial, 

incluindo quando registe uma quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 

40% da faturação nos últimos três meses em face do período homologo do 

ano anterior”; -------------------------------------------------------------------------------------  

O. Com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021, de 14 de maio, 

passa a ser, novamente, permitido o funcionamento dos equipamentos 

itinerantes de diversão, desde que observem as orientações e instruções 

definidas pela Direção-Geral de Saúde, em parecer técnico especificamente 

elaborado para o efeito, funcionem em local autorizado, nos termos legais, 

pela autarquia local territorialmente competente e cumpram o previsto no 

Decreto-Lei 268/2009, de 29 de setembro, que estabelece o regime do 

licenciamento dos recintos itinerantes e improvisados, bem como as normas 

técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento de 

equipamentos de diversão instalados nesses recintos, e na demais 

legislação aplicável; ----------------------------------------------------------------------------  

P. A implementação de recinto itinerante e de recinto improvisado acarreta, 

muitas vezes, para além do pedido de licenciamento da instalação e 

funcionamento do respetivo recinto, um pedido para utilização e 

aproveitamento do domínio municipal, um pedido de licença especial de 

ruído e, até mesmo, um pedido de licença para produção de publicidade; -----  

Q. Conforme mencionado no Preâmbulo do Regulamento de Taxas de 

Município de Loures em vigor, a criação de taxas pelas autarquias locais 

visa objetivos de natureza fiscal relacionados com a angariação de receita, 

mas, também, objetivos de natureza extrafiscal; estando as isenções ou 

reduções do pagamento de taxas municipais regulamentadas do artigo 6.º 

ao artigo 10.º; ------------------------------------------------------------------------------------  
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R. A incidência objetiva referida na alínea p) dos presentes considerandos 

conjugada com a amplitude da incidência subjetiva das isenções pretendidas 

com a presente deliberação não se encontram contempladas no 

Regulamento de Taxas Municipais em vigor e que a proposta deliberativa n.º 

139/2021, aprovada na 85.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Loures, realizada em 7 de abril de 2021, vigora até 30 de junho de 2021 e 

comtempla apenas a utilização e aproveitamento da via pública e a 

publicidade; --------------------------------------------------------------------------------------  

S. Face às interdições e limitações existentes, a atividade dos operadores 

económicos de diversão itinerantes, desenvolvida muitas vezes por 

pequenas e microempresas e empresários em nome individual, têm 

enfrentado graves dificuldades. Pois, o seu carater fortemente sazonal 

evidencia uma necessidade de apoio, por forma a garantir a continuidade da 

sua atividade da qual dependem muitas famílias; -------------------------------------  

T. As autarquias locais, devido à proximidade e ao conhecimento que detêm 

das respetivas populações e atividades concelhias, têm tido um papel de 

extrema relevância no apoio às atividades económicas e sociais ali 

desenvolvidas; -----------------------------------------------------------------------------------  

U. Foram auscultadas as Juntas de Freguesia e as Uniões das Juntas de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo e nos termos do artigo 

2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação vigente, no âmbito do 

contexto pandémico vivido e como medida excecional e temporária para apoio 

às famílias e empresas e estimulo à atividade económica, conceder as 

isenções totais de taxas municipais previstas no Regulamento de Taxas do 

Município de Loures vigente, a todos os sujeitos passivos, nos seguintes 

domínios e termos: --------------------------------------------------------------------------------  

1. As isenções totais supra mencionadas circunscrevem-se aos domínios do 

licenciamento da instalação e funcionamento de recintos itinerantes e de 

recintos improvisados e da utilização e aproveitamento do domínio 

municipal, da licença especial de ruído e da licença para produção de 
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publicidade todas inerentes à instalação e funcionamento do respetivo 

recinto itinerante ou improvisado. ------------------------------------------------------  

2. As isenções totais aqui em causa são aplicáveis aos licenciamentos e à 

utilização e aproveitamento do domínio municipal referidos no ponto 

anterior até 31 de dezembro de 2021. ------------------------------------------------  

3. O pedido e a concessão das isenções totais ora propostas devem 

observar o disposto no artigo 10.º do Regulamento de Taxas Municipais 

(na sua parte aplicável); devendo as mesmas ser instruídas e executadas 

pelo serviço municipal competente ou pelos serviços das Juntas ou 

Uniões de Freguesias competentes, consoante a competência em causa 

esteja ou não delegada nas Freguesias ou Uniões de Freguesias e 

acompanhadas do respetivo parecer prévio e documentação 

comprovativa que ateste a qualidade dos sujeitos passivos beneficiários, 

conforme previsto no artigo 4.º da Portaria n.º 255-A/2020, de 27 de 

outubro, e no artigo 3.º Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março. ---------  

4. As isenções totais vertidas nos pontos antecedentes são submetidas a 

deliberação da Câmara Municipal de Loures ou submetidas à sua 

ratificação na reunião ordinária subsequente à sua prática. --------------------  

5. As isenções concedidas devem ser comunicadas à Assembleia Municipal 

de Loures, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas. ---------------------------  

6. A presente deliberação deve ser remetida à Assembleia Municipal de 

Loures para conhecimento. (…)” -------------------------------------------------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se do 

prolongamento da isenção que já tínhamos aprovado até trinta e um de 

dezembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, naturalmente 

que a bancada do Partido Socialista nada tem contra a proposta que nos é 

apresentada. No entanto, quero deixar o comentário que já em anteriores 
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deliberações tivemos oportunidade de manifestar, que é o esforço das Juntas 

de Freguesia em acompanharem esta proposta e darem a sua anuência, uma 

vez que deixam de arrecadar uma importante receita para as atividades das 

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

Como esta nota não vem espelhada na proposta que nos é apresentada, 

entendemos por bem deixar este registo meritório que as autarquias, todas 

imbuídas neste mesmo espírito, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, 

acabam por desta forma apoiar o comércio local e diminuir as suas despesas 

inerentes ao funcionamento.  -------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, da leitura dos 

documentos ficámos com a sensação de que aquilo que estaria em apreciação 

e deliberação seria a isenção de taxas municipais para uma atividade 

económica específica, atividades itinerantes. Será um lapso nosso?  --------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, esta proposta é, 

de facto, relativa às atividades itinerantes. É, também, uma receita municipal e 

a ideia é, de acordo com o apelo das várias associações deste setor, que 

também têm sido particularmente penalizadas nesta situação de pandemia, 

poder isentá-las até ao fim do ano e, nesse período, se algumas dessas 

entidades se quiser fixar em algum ponto do território, conforme é frequente e 

habitual, não terão de suportar estas taxas municipais.  --------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, estando correta 

a perceção com que tínhamos ficado da leitura dos documentos, a questão que 

coloco é se o Município perspetiva vir a conceder as mesmas isenções a todas 

as outras atividades económicas do concelho de Loures, durante o mesmo 

período de tempo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Sim senhor Vereador. É nossa 

intenção propor e prolongar, até ao final do ano, aquilo que aprovámos até 

junho e estamos a preparar a proposta. Houve a consulta às Juntas de 

Freguesia, mas só ainda cinco delas se pronunciaram. Portanto, é este o ponto 
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de situação, mas, por parte do Executivo Municipal, a intenção é proceder a 

essa prorrogação para a chamara “ocupação da via pública e publicidade”, que 

são as taxas que no fundamental estão em causa, até ao final do ano.  -----------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 336/2021- 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 DE 

BUCELAS – REPAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÓNIO GONÇALVES DOS 

SANTOS E RUA DA PAZ, EM BUCELAS ---------------------------------------------------  

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

“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; --  
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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 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; ------------------------  
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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 Bucelas, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo 

apresentado a proposta de repavimentação da Rua António Gonçalves dos 

Santos e Rua da Paz, em Bucelas; --------------------------------------------------------  

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 Bucelas, conforme 

minuta (…)”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 337/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA PARA APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O CONTRATO 
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INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL - INVESTIMENTO, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL – REVITALIZAÇÃO DO LARGO 

ANTÓNIO SÉRGIO NO ZAMBUJAL ----------------------------------------------------------  

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

“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 Santo Antão e São Julião do Tojal, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração do contrato Interadministrativo 
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adicional, tendo apresentado a proposta de Revitalização do Largo António 

Sérgio no Zambujal; ----------------------------------------------------------------------------  

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 

Santo Antão e São Julião do Tojal, conforme minuta (…)” -----------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 338/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O ACORDO DE 

COLABORAÇÃO, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E O 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DA ESCOLA BÁSICA DE CAMARATE ------------------------------------------------------  

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

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

A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais) 

e no DL 21/2019 de 30 de janeiro que transfere as competências, em 
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matéria de educação, de planeamento, de gestão e de realização de 

investimentos, bem como o funcionamento dos conselhos municipais de 

educação, foi definido um conjunto de escolas prioritária na intervenção do 

Ministério da Educação (ME) antes da transferência de responsabilidade 

dessas escolas para o município; ----------------------------------------------------------  

B. O município sempre se disponibilizou para em parceria, e de forma 

complementar, encontrar soluções e realizar investimentos de forma a 

requalificar o parque escolar do concelho, nas escolas da responsabilidade 

do Ministério da Educação, proporcionando as melhores condições para o 

trabalho de toda a comunidade escolar e consequentemente criar condições 

para se obterem melhores aprendizagens; ----------------------------------------------  

C. A Escolas Básica de Camarate, antes designada Escola Mário de Sá 

Carneiro, carece de intervenção urgente de substituição dos pavilhões pré-

fabricados, cuja necessidade ficou mais uma vez demonstrada com as obras 

de substituição de fibrocimento, decorrente de análise de instabilidade no 

teto das salas de aula, levando a vários protestos e lutas encetadas pela 

comunidade educativa e reuniões e comunicações várias por parte do 

município com o ME; --------------------------------------------------------------------------  

D. Esta escola teve já um acordo entre o município e o Ministério da Educação, 

em 2009, para a realização de obras, acordo este nunca concretizado por 

falta de financiamento do ME; ---------------------------------------------------------------  

E. Em negociações com o Ministério da Educação o município apresentou e 

demonstrou a necessidade de intervenção urgente, nomeadamente na 

substituição dos pavilhões, com uma solução temporária que garanta as 

condições de funcionamento para o ano letivo que terá início dentro de 

meses, impondo-se, ainda assim, uma intervenção definitiva no futuro; --------  

F. O Ministério da Educação, através da Secretaria de Estado da Educação 

remeteu ao município proposta de “Acordo de Colaboração para a 

Requalificação e Ampliação da Escola Básica de Camarate. ----------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar, nos termos da alínea r) 

do art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico 

das autarquias locais, e do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 
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de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o Regime de Celebração 

de Contratos - Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, o “Acordo de 

Colaboração para a Requalificação e Ampliação da Escola Básica de 

Camarate”. (…)” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções:  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, este ponto é 

diferente dos seguintes, que também estão relacionados com escolas, porque 

diz respeito à situação específica dos pavilhões precários da escola 

anteriormente designada Mário de Sá Carneiro, que o Ministério agora alterou 

para Escola Básica de Camarate.  ------------------------------------------------------------  

Como sabem, esta escola tem, para além de outros problemas de recuperação 

e de reparação, alguns pavilhões completamente indignos para a prática das 

atividades letivas. Estava programada a retirada da cobertura de fibrocimento 

destes pavilhões e pareceu sempre à Câmara, e também à comunidade 

educativa, ao Agrupamento, à coordenação da escola e à Associação de Pais 

e Encarregados de Educação, que não fazia sentido retirar a cobertura de um 

edifício que está completamente degradado, que já foi para ali há uns quinze 

ou vinte anos em segunda mão, mantendo os edifícios que ali estavam.  ---------  

Ao longo dos últimos meses temos vindo, com grande tenacidade, a dialogar 

com o Ministério da Educação sobre esta matéria, dizendo que não era 

admissível, que não ia ser compreendido, nem era adequado à situação 

existente, e relembrando um compromisso antigo aquando da aceitação de 

competências por parte do Município, em dois mil e oito/dois mil e nove, que foi 

o compromisso do Ministério da Educação financiar a obra. Na altura, o 

protocolo previa que o Ministério da Educação pudesse assumir uma verba até 

dois milhões de euros, e o Executivo desenvolveu o processo e adjudicou a 

obra, com um valor próximo de um milhão de euros. O equilíbrio/entendimento 

a que chegámos com o Ministério da Educação foi o seguinte: a Câmara 
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assumirá as alterações ao projeto que será necessário fazer, porque o tipo de 

bloco de aulas que estava previsto não corresponde exatamente às 

necessidades que neste momento, passados tantos anos, ali existem. Portanto, 

isso ficará a expensas e a encargo da Câmara, e já se está a trabalhar e 

dialogou com a escola e com os pais para acertar o que há a acertar.  ------------  

A Câmara lançará a obra de empreitada para a construção do novo bloco de 

aulas, o Ministério financiará em um milhão de euros essa obra e o 

remanescente, que existirá com toda a certeza, será suportado pelo Município. 

O Município suportará também, uma vez que havia grandes dificuldades para o 

Ministério da Educação poder acolher esta despesa, a instalação de 

monoblocos de aulas, para garantir que até à construção do novo edifício não 

se continua naqueles edifícios absolutamente precários, e que o próximo ano 

letivo começa, apesar de tudo, com melhores condições que aquelas que 

existem hoje. Entretanto, o resto do processo avançará.  ------------------------------  

É esta a proposta que apresentamos, que corresponde a um anseio muito 

antigo da escola, da comunidade educativa e da Freguesia de Camarate. 

Penso que foi a perseverança do Município, em particular a mobilização dos 

pais e da comunidade educativa para exigir que esta solução existisse, que 

conseguiu que chagássemos a este objetivo, que é, também, o facto da 

Câmara ir muito para além, como é habitual, das suas competências e que nos 

permite resolver um dos mais graves problemas em termos de instalações 

escolares no nosso concelho.  -----------------------------------------------------------------    

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, quero deixar 

apenas um comentário da bancada do Partido Socialista a este ponto, bem 

como aos seis pontos seguintes que hoje nos são apresentados em matéria de 

educação e reabilitação de importantes estabelecimentos de ensino no nosso 

concelho que demonstram, também, a potência do Governo e a sua 

disponibilidade para colaborar e estar à altura dos seus compromissos, quando 

isso também é despertado por parte do Município.  --------------------------------------   

Não retiramos, de maneira nenhuma, o mérito não só da Câmara como de toda 

a comunidade educativa, que teve aqui um importante papel. Queremos 

salvaguardar e enaltecer o papel dos alunos e dos seus encarregados de 
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educação em reivindicações antigas, que colocavam em causa a qualidade do 

ensino e o bem-estar dos alunos. Mas, temos de comentar que esta solução, 

ainda que por magia, não no primeiro caso, mas os demais que são um 

protocolo ainda para a elaboração de projeto, porque estamos numa altura que 

é propícia ao surgimento de promessas. Mas que estas, efetivamente, sejam o 

princípio de um fim que desejamos que seja rápido, a bem de todos os alunos. 

Enaltecendo, não só neste ponto, a disponibilidade que aqui foi demonstrada 

pelas partes, mas também nas demais cinco escolas que foram priorizadas 

pelo Governo, dada a documentação em anexo, para que estas intervenções 

possam ocorrer no mais rápido período de tempo.  --------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, se me permite 

uma pequena discordância, o Ministério da Educação não tem que colaborar 

nesta matéria, porque esta responsabilidade é totalmente do Ministério da 

Educação. Portanto, não se espera que o Ministério da Educação colabore. 

Espera-se é que resolva o problema que, pelos vistos, não foi possível resolver 

sozinho. Mas valorizamos o compromisso a que se chegou. Foi muito 

conversado com a senhora Secretária de Estado e chegámos a este 

entendimento, que nos satisfaz.  ---------------------------------------------------------------  

Em relação aos outros pontos que vêm a seguir a situação é um pouco 

diferente. Primeiro a senhora Vereadora fez um comentário sobre o momento 

em que eles ocorrem, mas acontece que o Ministério da Educação, tanto 

quanto sei, enviou propostas de minuta de acordo tipo a todos os Municípios 

para as escolas consideradas como prioritárias na legislação, relativa à 

transferência de competências que ocorrerá no próximo ano. Nessa legislação, 

aquilo que se diz é que para as obras estruturais a responsabilidade continua a 

ser nas escolas prioritárias, e estas que aqui estão são todas desse elenco, do 

Ministério da Educação.  -------------------------------------------------------------------------  

O que consta nos protocolos dos pontos seguintes é uma situação diferente da 

escola Mário de Sá Carneiro, porque enquanto nesta escola há um 

compromisso para investimento do Ministério e da Câmara, nos outros há o 

compromisso do Município em custear e assumir a elaboração dos projetos de 

remodelação das várias escolas, para depois os poder candidatar aos fundos 
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comunitários que, eventualmente, venham a existir para esta matéria. Portanto, 

com estes protocolos não fica garantido o financiamento. Ou seja, apenas se 

pede aos Municípios que trabalhem, em vez do Ministério da Educação, e nós 

aceitámos isso, para a elaboração dos projetos, para que as futuras 

candidaturas a fundos comunitários tenham o grau de maturidade suficiente 

para poderem ser acolhidas.  -------------------------------------------------------------------  

É disto que se trata. Veremos, depois, o que se segue. Vamos fazer esse 

trabalho, já estamos a trabalhar com as escolas nesse sentido e conhecemos 

bem as principais necessidades em cada uma delas. Portanto, não há, ainda, 

nenhum compromisso de financiamento para obras. Há, apenas, o 

compromisso de financiamento do Município para a elaboração dos projetos, 

que custarão, certamente, umas centenas de milhar de euros, no conjunto de 

todos estes projetos.  -----------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, apenas 

para fazer os seguintes comentários: primeiro gostaria de salientar, mais uma 

vez, o papel da comunidade educativa em todos estes processos. Foi assim na 

disponibilização de verbas de fundos comunitários para a substituição das 

coberturas em fibrocimento, que levou à disponibilização dessa verba e foi, 

também, a mobilização da comunidade educativa que fez com que este 

problema tivesse este desenlace.  ------------------------------------------------------------  

A senhora Vereadora Sónia Paixão, a dado passo da sua intervenção, referiu 

que estamos numa altura propícia para promessas. Mas nós não queríamos 

apresentar estes processos agora, porque na altura em que a candidata do 

Partido Socialista à Assembleia Municipal era Secretária de Estado, dissemos 

que estávamos disponíveis para iniciar este processo. O que quer dizer que foi, 

pelo menos, há mais de dois anos. Posteriormente houve uma outra secretária 

de Estado e só agora, em maio, é que nos apresentaram estes primeiros 

protocolos. Estes protocolos vêm agora a reunião de Câmara, porque havia o 

problema da escola Mário de Sá Carneiro e, evidentemente, não iríamos 

assumir nenhum compromisso sem que o Ministério da Educação resolvesse o 

problema desta escola. Se analisarem os emails, o Ministério da Educação 

informa o Município de que assume o protocolo da escola Mário de Sá 
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Carneiro, fez na segunda-feira oito dias. Portanto, da nossa parte mais rápido 

não podia ser.  --------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, espero que não seja tão difícil conseguir o financiamento para 

estas obras, para as quais vamos hoje discutir os projetos e a aprovação 

destes protocolos para os projetos, como foi para a escola Mário de Sá 

Carneiro, que foram de doze anos e o dinheiro só vai chegar daqui a dois anos. 

Portanto, podemos dizer que desde que o Ministério disse que ia financiar as 

obras na escola Mário de Sá Carneiro até que o dinheiro chegue, são catorze 

anos. Espero que não aconteça o mesmo com as escolas que constam nesta 

Ordem do Dia para a elaboração do seu projeto, porque isso é inaceitável.  -----  

Senhora Vereadora, para que isso não aconteça é preciso estarmos cientes do 

seguinte: já o referi à senhora Secretária de Estado e aqui, e volto a repetir, se 

queremos defender a escola pública não podemos deixar de ter dinheiro no 

Orçamento de Estado para recuperar as infraestruturas escolares, porque isso 

não é defender a escola pública. Isso é fazer com que as infraestruturas 

escolares do nosso país continuem cada vez mais degradadas, e não podemos 

ficar à espera dos fundos comunitários. Mas essa é uma opção política e está 

mais que demonstrado, porque foi essa opção política de não investir na escola 

pública ao longo destes anos, que fez com que tivéssemos a situação que 

temos no nosso país, em particular no nosso concelho, e a demora que foi para 

resolver o problema da escola Mário Sá Carneiro.  ---------------------------------------  

Portanto, a opção tem de ser outra, porque, se não for outra, não vamos 

resolver o problema e quem vai sofrer com essa falta de decisão é a escola 

pública, que devíamos defender todos os dias, e a melhor forma de o fazer é 

investir nessas escolas.  -------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente e senhor 

Vereador, creio que aquilo que deve ficar aqui bem latente neste conjunto de 

processos é a disponibilidade de ambas as partes na persecução do mesmo 

fim. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao contrário daquilo a que assistimos durante demasiado tempo, de dizer que a 

responsabilidade era de “A” e aguardava-se não com o “agitar de águas”, que 

não levaria a lado nenhum. O que nos é apresentado hoje a reunião de 
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Câmara é um processo coletivo, onde é visível que quando a Administração 

Central e também a Administração Local estão disponíveis se conseguem as 

concretizações.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Veja-se os passos que têm sido dados em matéria da saúde, recentemente, 

onde houve compromissos, também da Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, com o Município de Loures. Portanto, esta atitude 

proactiva de ambas as partes é que é de reconhecer e enaltecer.  ------------------  

Senhor Vereador, há, de facto, uma constatação, o período que estamos a 

atravessar. Mas esse é um aparte, tão aparte quanto a analogia que o senhor 

fez com a candidata do Partido Socialista à Assembleia Municipal.  ----------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, apenas quero 

sublinhar o que referiu o senhor Vereador Gonçalo Caroço, porque a senhora 

Secretária de Estado disse-nos, a dada altura, e já a anterior Secretária de 

Estado, para não a titular de outra maneira, também nos tinha dito qual a verba 

que tinha no orçamento para este tipo de infraestruturas. Por acaso, da anterior 

Secretária de Estado para esta, a verba aumentou trinta e três por cento. Ou 

seja, passou de seis para oito milhões para todo o país. É disto que estamos a 

falar senhores Vereadores.  ---------------------------------------------------------------------     

No nosso país, o Ministério da Educação tem no orçamento de Estado, para 

reparações e remodelações, para todo o país, para o ano inteiro, oito milhões 

de euros. Isto não pode ser, porque não é possível para estas escolas e para 

outras, no nosso Município e, também, noutros Municípios.  --------------------------  

Da nossa parte nunca houve falta de disponibilidade, mesmo para participar 

financeiramente, tal como na saúde, mas o que havia era uma porta fechada 

da outra parte.  --------------------------------------------------------------------------------------   

Durante muito tempo, na saúde, não houve disponibilidade para falar, não só 

com o atual Governo como com Governos anteriores, e nos últimos anos 

passou a haver. Nesta matéria, em concreto com a Escola Mário de Sá 

Carneiro, até há algum tempo atrás também não havia, mas ainda bem que 

não desistimos de pôr esta questão como uma questão essencial e que a 

comunidade educativa também se mobilizou nesse sentido. Foi isso que 

garantiu que hoje não estivéssemos a assinar para a escola Mário de Sá 
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Carneiro um protocolo idêntico aos das outras escolas, sem qualquer garantia 

de financiamento. Isto é muito importante.  -------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, não ia intervir 

sobre este assunto, mas do debate surgiram-me alguns comentários que penso 

serem interessantes para serem feitos.  -----------------------------------------------------  

Primeiro, quero referir que o senhor Primeiro-Ministro António Costa declarou, 

em dois mil e dezoito, que tinha acabado a austeridade em Portugal. Então, 

pela informação que o senhor Presidente nos deu, que acredito ser fidedigna, 

não se entende que tenha baixado o orçamento para as infraestruturas 

escolares, nomeadamente, em relação aos Orçamentos do Estado da 

coligação PSD/CDS, na altura com o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. É 

interessante percebermos isto. Mas mais interessante é, uma vez que a 

austeridade tinha acabado e o senhor Presidente provavelmente não saberá de 

cabeça, mas saberá de uma forma genérica, que a execução desses oito 

milhões não chegou a metade. Portanto, conseguimos ter um Governo que tem 

dinheiro para bancos, para comprar carruagens em segunda mão à RENFE, 

para esbanjar em conselhos europeus durante seis meses para comprar fatos 

e roupas, mas só gastou quatro milhões, no ano de dois mil e dezanove, para 

remodelar e reabilitar os equipamentos escolares.  --------------------------------------  

Portanto, senhor Presidente, viva o Governo do Partido Socialista, viva o 

António Costa, viva o fim da austeridade e vamos todos saborear esta alegria 

de “vacas gordas”.  --------------------------------------------------------------------------------   

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, nem vou 

comentar a intervenção do senhor Vereador Nuno Botelho como decerto 

entenderá. Apenas quero deixar uma nota que me esqueci de referir na 

intervenção anterior, que penso que neste debate, sobre as questões 

financeiras, é sempre importante. Sabemos que os recursos financeiros são 

sempre escassos e que os milhões que acabou por referir, não vou dizer se 

são esses ou não, são sempre parcos para a requalificação, no caso, dos 

estabelecimentos de ensino do nosso país.  -----------------------------------------------  
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Mas não nos podemos esquecer, também, que ao longo dos últimos anos 

conseguimos lançar mão de um outro mecanismo de apoio, que anteriormente 

não tínhamos, refiro-me aos fundos comunitários. Foi negociado pelo Governo 

esta capacidade, não só dos Municípios se poderem candidatar, como a 

abrangência de requalificação de equipamentos escolares para este efeito.  ----  

Estou certa que na negociação do novo quadro comunitário vinte/trinta, mais 

uma vez, estará esta necessidade como uma das prioridades do Governo, bem 

como também um outro instrumento, que está sobre a mesa neste momento, o 

Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, referiu-se, apenas, que no 

Orçamento de Estado é pouca a verba que está inscrita, mas não nos podemos 

esquecer das outras fontes de financiamento que têm sido alocadas a este fim.   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, a informação 

que existe disponível, neste momento, é que a verba para escolas do programa 

regional de Lisboa, no próximo quadro comunitário, será de cerca de cinquenta 

milhões de euros para os dezoito Municípios da Área Metropolitana, para os 

sete anos do programa. É verdade que ainda não está fechado e todos os 

Municípios se insurgiram contra isto e vamos ver qual será o resultado final, 

mas o ponto de partida não é muito animador.  -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, para além 

dos números que já referiu, não percebo porque é que a agenda vinte/trinta 

define como prioridade a educação, a manutenção e reabilitação dos 

equipamentos escolares. Não entendo porquê. Porque, se analisarmos o Plano 

de Recuperação e Resiliência, apenas tem duas vezes a palavra natalidade em 

cento e quarenta e cinco páginas. Para além disso, a única referência, ou 

apoios à natalidade, no Plano de Recuperação e Resiliência, é a criação de 

vinte e oito mil salas para bebés dos zero aos três anos. Até parece que vinte e 

oito mil é um número simpático, mas não. São vinte e oito mil para bebés, para 

camas para idosos, camas para acamados e habitações, ou espaços, para 

pessoas incapacitadas. Portanto, o Primeiro-Ministro apresenta um Plano de 

Recuperação e Resiliência como se fosse a salvação deste país, quando a 

salvação deste país passa por uma inversão do envelhecimento demográfico 
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que é, de facto, crítico. Mais crítico que qualquer outra matéria que possamos 

aqui discutir. Não entendo. Embora o senhor Primeiro-Ministro diga muitas 

vezes que a natalidade é para ele importante, mas não faz nenhum 

investimento concreto e não prevê, no Plano de Recuperação e Resiliência, 

mais do que tostões para meia dúzia de jardins de infância, ou berçários, para 

podermos colocar os nossos filhos num equipamento escolar público.  ------------  

Provavelmente as pessoas não sabem, pelo menos a grande maioria não 

saberá, mas não existem berçários públicos. Apenas existem berçários em 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, ou privados. -----------------------  

Portanto, este país em vez de fazer um investimento concreto na tentativa de 

inversão do envelhecimento demográfico, não o faz. Então, para que é que 

está a renovar os equipamentos escolares? O objetivo do senhor Primeiro-

Ministro com este Plano de Recuperação e Resiliência é, pura e simplesmente, 

fechar as escolas. O que vai conseguir, porque daqui a vinte anos não teremos 

crianças suficientes para as escolas que há e, daqui por dez anos, metade das 

escolas irão fechar, inclusive no nosso concelho.  ----------------------------------------      

Assim, senhor Presidente, apesar da boa notícia que nos apresenta hoje com 

estas propostas, aconselho o senhor, ou o seu sucessor, seja ela quem for, 

para não deixar de lado muitas verbas para estas matérias, porque estas 

escolas irão fechar mais tarde ou mais cedo.  ---------------------------------------------    

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 339/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ AFONSO ------------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais) 

e no DL 21/2019 de 30 de janeiro que transfere as competências, em 

matéria de educação, de planeamento, de gestão e de realização de 

investimentos, bem como o funcionamento dos conselhos municipais de 

educação, foi definido um conjunto de escolas prioritária na intervenção do 

Ministério da Educação antes da transferência de responsabilidade dessas 

escolas para o município; --------------------------------------------------------------------  

B. O município sempre se disponibilizou para em parceria, e de forma 

complementar, encontrar soluções e realizar investimentos de forma a 

requalificar o parque escolar do concelho, nas escolas da responsabilidade 

do Ministério da Educação, proporcionando as melhores condições para o 

trabalho de toda a comunidade escolar e consequentemente criar condições 

para se obterem melhores aprendizagens; ----------------------------------------------  

C. Em negociações com o ministério da educação o município apresentou e 

demonstrou a necessidade de intervenção urgente em algumas escolas, 

nomeadamente na elaboração, desde já, de projetos de arquitetura, cujos 

encargos serão assumidos pelo município, que permitam definir o âmbito da 

intervenção futura; ------------------------------------------------------------------------------  

D. O Ministério da Educação, através da Secretaria de Estado da Educação 

remeteu ao município proposta de “Acordo de Cooperação Técnica para a 

Elaboração do Projeto de Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 

Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e Santa Iria da Azoia e 

Secundária José Afonso e o “Acordo de Colaboração para a Requalificação 

e Ampliação da Escola Básica de Camarate” -------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar, nos termos da alínea r) 

do art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico 

das autarquias locais, e do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 

de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o Regime de Celebração 

de Contratos - Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, o “Acordo de 
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Cooperação Técnica para a Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola 

Secundária José Afonso”. (…)” -----------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZ - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 340/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SANTA IRIA DA AZÓIA -----------------  

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

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

A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais) 

e no DL 21/2019 de 30 de janeiro que transfere as competências, em 

matéria de educação, de planeamento, de gestão e de realização de 

investimentos, bem como o funcionamento dos conselhos municipais de 

educação, foi definido um conjunto de escolas prioritária na intervenção do 

Ministério da Educação antes da transferência de responsabilidade dessas 

escolas para o município; --------------------------------------------------------------------  

B. O município sempre se disponibilizou para em parceria, e de forma 

complementar, encontrar soluções e realizar investimentos de forma a 

requalificar o parque escolar do concelho, nas escolas da responsabilidade 

do Ministério da Educação, proporcionando as melhores condições para o 

trabalho de toda a comunidade escolar e consequentemente criar condições 

para se obterem melhores aprendizagens; ----------------------------------------------  

C. Em negociações com o ministério da educação o município apresentou e 

demonstrou a necessidade de intervenção urgente em algumas escolas, 

nomeadamente na elaboração, desde já, de projetos de arquitetura, cujos 

encargos serão assumidos pelo município, que permitam definir o âmbito da 

intervenção futura; ------------------------------------------------------------------------------  
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D. O Ministério da Educação, através da Secretaria de Estado da Educação 

remeteu ao município proposta de “Acordo de Cooperação Técnica para a 

Elaboração do Projeto de Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 

Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e Santa Iria da Azoia e 

Secundária José Afonso e o “Acordo de Colaboração para a Requalificação 

e Ampliação da Escola Básica de Camarate” -------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar, nos termos da alínea r) 

do art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico 

das autarquias locais, e do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 

de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o Regime de Celebração 

de Contratos - Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, o “Acordo de 

Cooperação Técnica para a Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola 

Básica Santa Iria da Azoia”. (…)” --------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO ONZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 341/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MARIA VELEDA --------------------------   

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

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

A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais) 

e no DL 21/2019 de 30 de janeiro que transfere as competências, em 

matéria de educação, de planeamento, de gestão e de realização de 

investimentos, bem como o funcionamento dos conselhos municipais de 



 

                                                                                                                                            

41/132 

 

 

                                                                                                                                      93ª Reunião Ordinária - 2021-07-28 

educação, foi definido um conjunto de escolas prioritária na intervenção do 

Ministério da Educação antes da transferência de responsabilidade dessas 

escolas para o município; --------------------------------------------------------------------  

B. O município sempre se disponibilizou para em parceria, e de forma 

complementar, encontrar soluções e realizar investimentos de forma a 

requalificar o parque escolar do concelho, nas escolas da responsabilidade 

do Ministério da Educação, proporcionando as melhores condições para o 

trabalho de toda a comunidade escolar e consequentemente criar condições 

para se obterem melhores aprendizagens; ----------------------------------------------  

C. Em negociações com o ministério da educação o município apresentou e 

demonstrou a necessidade de intervenção urgente em algumas escolas, 

nomeadamente na elaboração, desde já, de projetos de arquitetura, cujos 

encargos serão assumidos pelo município, que permitam definir o âmbito da 

intervenção futura; ------------------------------------------------------------------------------  

D. O Ministério da Educação, através da Secretaria de Estado da Educação 

remeteu ao município proposta de “Acordo de Cooperação Técnica para a 

Elaboração do Projeto de Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 

Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e Santa Iria da Azoia e 

Secundária José Afonso e o “Acordo de Colaboração para a Requalificação 

e Ampliação da Escola Básica de Camarate” -------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar, nos termos da alínea r) 

do art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico 

das autarquias locais, e do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 

de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o Regime de Celebração 

de Contratos - Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, o “Acordo de 

Cooperação Técnica para a Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola 

Básica Maria Veleda ”. (…)” ---------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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



 

                                                                                                                                            

42/132 

 

 

                                                                                                                                      93ª Reunião Ordinária - 2021-07-28 

PONTO DOZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 342/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA LUIS STTAU MONTEIRO --------------  

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

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

A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais) 

e no DL 21/2019 de 30 de janeiro que transfere as competências, em 

matéria de educação, de planeamento, de gestão e de realização de 

investimentos, bem como o funcionamento dos conselhos municipais de 

educação, foi definido um conjunto de escolas prioritária na intervenção do 

Ministério da Educação antes da transferência de responsabilidade dessas 

escolas para o município; --------------------------------------------------------------------  

B. O município sempre se disponibilizou para em parceria, e de forma 

complementar, encontrar soluções e realizar investimentos de forma a 

requalificar o parque escolar do concelho, nas escolas da responsabilidade 

do Ministério da Educação, proporcionando as melhores condições para o 

trabalho de toda a comunidade escolar e consequentemente criar condições 

para se obterem melhores aprendizagens; ----------------------------------------------  

C. Em negociações com o ministério da educação o município apresentou e 

demonstrou a necessidade de intervenção urgente em algumas escolas, 

nomeadamente na elaboração, desde já, de projetos de arquitetura, cujos 

encargos serão assumidos pelo município, que permitam definir o âmbito da 

intervenção futura; ------------------------------------------------------------------------------  

D. O Ministério da Educação, através da Secretaria de Estado da Educação 

remeteu ao município proposta de “Acordo de Cooperação Técnica para a 

Elaboração do Projeto de Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 

Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e Santa Iria da Azoia e 

Secundária José Afonso e o “Acordo de Colaboração para a Requalificação 

e Ampliação da Escola Básica de Camarate” -------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar, nos termos da alínea r) 

do art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico 

das autarquias locais, e do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 

de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o Regime de Celebração 

de Contratos - Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, o “Acordo de 

Cooperação Técnica para a Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola 

Básica Luis Sttau Monteiro”. (…)” -------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TREZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 343/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA GASPAR CORREIA ---------------------  

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

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

A. Na lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais) 

e no DL 21/2019 de 30 de janeiro que transfere as competências, em 

matéria de educação, de planeamento, de gestão e de realização de 

investimentos, bem como o funcionamento dos conselhos municipais de 

educação, foi definido um conjunto de escolas prioritária na intervenção do 

Ministério da Educação antes da transferência de responsabilidade dessas 

escolas para o município; --------------------------------------------------------------------  

B. O município sempre se disponibilizou para em parceria, e de forma 

complementar, encontrar soluções e realizar investimentos de forma a 

requalificar o parque escolar do concelho, nas escolas da responsabilidade 

do Ministério da Educação, proporcionando as melhores condições para o 
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trabalho de toda a comunidade escolar e consequentemente criar condições 

para se obterem melhores aprendizagens; ----------------------------------------------  

C. Em negociações com o ministério da educação o município apresentou e 

demonstrou a necessidade de intervenção urgente em algumas escolas, 

nomeadamente na elaboração, desde já, de projetos de arquitetura, cujos 

encargos serão assumidos pelo município, que permitam definir o âmbito da 

intervenção futura; ------------------------------------------------------------------------------  

D. O Ministério da Educação, através da Secretaria de Estado da Educação 

remeteu ao município proposta de “Acordo de Cooperação Técnica para a 

Elaboração do Projeto de Requalificação” das Escolas Básicas: Gaspar 

Correia, Maria Veleda, Luis Sttau Monteiro e Santa Iria da Azoia e 

Secundária José Afonso e o “Acordo de Colaboração para a Requalificação 

e Ampliação da Escola Básica de Camarate” -------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere aprovar, nos termos da alínea r) 

do art.º 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico 

das autarquias locais, e do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 

de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o Regime de Celebração 

de Contratos - Programa, bem como no disposto no artigo 22.º-A da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, o “Acordo de 

Cooperação Técnica para a Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola 

Básica Gaspar Correia ”. (…)” ------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO CATORZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 344/2021 - 

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

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS TRIPARTIDOS ENTRE A AUTORIDADE 

NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL, O MUNICÍPIO DE 

LOURES E AS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS 
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VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS, CAMARATE E SACAVÉM PARA A 

MANUTENÇÃO DE UM GRUPO DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (GIPE); - 

OS ATOS PRATICADOS REFERENTE À DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE LOURES NA OUTORGA DO 

PROTOCOLO A CELEBRAR COM A AUTORIDADE NACIONAL DE 

EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS;  - A ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa foi 

transmitido ao Município de Loures a disponibilidade da Autoridade Nacional 

de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na constituição de Equipas de 

Intervenção Permanente (EIP) nas Associações de Bombeiros Voluntários 

do Concelho; -------------------------------------------------------------------------------------  

B. Esta disponibilidade manifestada pela ANEPC vem ao encontro da vontade 

já manifestada em 2018 pela Câmara Municipal ao então Secretário de 

Estado da Proteção Civil em acolher duas EIP’s no Concelho, e também da 

necessidade sinalizada pelo Secretariado das Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários do Concelho em reforçar o número de bombeiros a 

tempo inteiro nos respetivos quartéis; ----------------------------------------------------  

C. Constitui um reforço importante da capacidade operacional dos bombeiros 

do concelho a existência destas equipas, garantindo desta forma um 

fortalecimento na intervenção em situações de socorro e emergência; ---------  

D. Sendo as equipas para constituição imediata e havendo encargos 

financeiros para o município, face ao adiantado da execução orçamental, foi 

comunicado à ANEPC que para já haveria disponibilidade para acomodar 3 

equipas, salientando-se ser vontade da Câmara Municipal constituir mais 4 

em 2022, de forma a que em todos os sete corpos de bombeiros do 

concelho exista uma EIP; --------------------------------------------------------------------  

E. Para a identificação das três associações humanitárias a avançar nesta fase 

foi estabelecido contato com o Secretário-geral do Secretariado das 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho, que 
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transmitiu terem as congéneres concluído pela alocação das EIP’s nas 

associações de Bucelas, Camarate e Sacavém; --------------------------------------  

F. As minutas dos três protocolos enviados pela ANEPC para análise e 

aprovação dos seus termos, nos quais se regula as condições de 

contratação, funcionamento e manutenção das EIP; ---------------------------------  

G. Do apuramento do valor a suportar ainda no corrente ano com estas três 

equipas, ainda que de forma estimada já que existem variáveis não 

consolidadas como sejam o valor dos encargos com o seguro de acidentes 

de trabalho e a data efetiva de início de funções das equipas, calculou-se um 

encardo global de 39.000,00€ (13.000,00€ por associação); ----------------------  

H. Face à urgência manifestada pela ANEPC quanto à comunicação de uma 

decisão do município de Loures sobre esta matéria, de forma a ser possível 

concretizar esta oportunidade, não foi praticável recolher em tempo útil toda 

a documentação e demais informações no sentido de formalizar em tempo 

uma proposta para a deliberação em reunião de câmara; --------------------------  

I. No orçamento do município, para o ano de 2021, foi reforçada a rúbrica 12.01 

/ 04.07.01.02, acção do plano 2011 A 40, para assim acomodar este encargo; 

J. A assinatura dos protocolos, nos termos do convite dirigido pelo Gabinete da 

Secretária de Estado da Administração Interna, está fixada no dia 23 de 

julho, pelas 16:00, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação; 

K. Face a compromissos institucionais inadiáveis dos membros da 

administração municipal, a representação da Câmara Municipal no ato de 

outorga do protocolo que envolve a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Bucelas será concretizada pelo Chefe da Unidade do Serviço 

Municipal de Proteção Civil, nos termos do despacho n.º 315/2021, de 21 de 

julho, do Presidente da Câmara Municipal, e da Certidão emitida na mesma 

data para valer junto da ANEPC quanto à delegação de competência para 

este ato; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a celebração dos protocolos tripartidos entre a Autoridade Nacional 

de Emergência e Proteção Civil, a Câmara Municipal de Loures, e as 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Bucelas, Camarate 
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e Sacavém, para a constituição de Equipa de Intervenção Permanente (EIP) 

nos respetivos Corpos de Bombeiros; ----------------------------------------------------  

2. Ainda, os atos praticados ao abrigo da alínea a), do n.º 1 e da alínea f), do 

n.º 2, do artigo 35.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 38.º, ambos da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, referente à delegação de competência para a 

representação do Município de Loures na outorga do protocolo a celebrar 

com a ANEPC e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Bucelas; -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar a atribuição de apoio financeiro, ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do 

artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no valor total de 

39.000,00€ (trinta e nove mil euros), de acordo com os valores refletidos no 

quadro seguinte e a ser transferido da seguinte forma: ------------------------------  

a) 5.000,00€ (cinco mil euros) a cada Associação de Bombeiros após receção 

da comunicação da entrada em funcionamento da EIP; -----------------------------  

b) Restantes valores a serem transferidos com base no mapa mensal de 

pagamentos e do acerto a realizar face ao disponibilizado em a), mapa esse 

a ser remetido por cada Associação de Bombeiros para a Câmara Municipal. 
AHBV NIF Total 

Bucelas 501 073 523 13.000,00€ 
Camarate 501 241 230 13.000,00€ 
Sacavém 501 143 416 13.000,00€ 
  39.000,00€ 

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO QUINZE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 345/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR O 

RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA JUNTA DE FREGUESIA DA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO, RELATIVO À 

FATURAÇÃO CORRESPONDENTE AO CONTADOR DE ELETRICIDADE 

INSTALADO NA RUA HERBERT GILBERT, EM SACAVÉM --------------------------  
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“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

A. As instalações municipais sitas na Rua Herbert Gilbert passaram a ser 

utilizadas apenas pelo Município de Loures, sendo atualmente um local de 

entrega de cabazes PROVE; ----------------------------------------------------------------  

B. Apesar da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho ter deixado de ter 

qualquer uso ou chave para aceder ao local, a Junta de Freguesia continuou 

a pagar a eletricidade, relativa ao contador de eletricidade das mesmas 

instalações, sita na Rua Herbert Gilbert, em Sacavém, o qual tem atribuído o 

CPE PT0002000114746669CV e cuja titularidade do contador foi transferida 

para o Município de Loures em 22-01-2021;  -------------------------------------------  

C. O valor das faturas liquidadas de janeiro de 2018 a janeiro de 2021, nestes 

termos, pela União de Freguesias, ascende ao total de 508,22 euros; ----------  

D. É necessário ressarcir o valor em causa à Junta de Freguesia. ------------------  

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

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas ff) do n.º 1 do artigo 33.º Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que a Câmara 

Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar o ressarcimento do valor de 508,22 euros à Junta de Freguesia de 

Sacavém e do Prior Velho, relativos às faturas pagas pela Junta de 

freguesia, de janeiro de 2018 a janeiro de 2021, correspondentes ao CPE 

PT0002000114746669CV, do contador instalado na rua Herbert Gilbert, 

Sacavém. (…)” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZASSEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 346/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E AS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

DO PROGRAMA EXCECIONAL DE APOIO ÀS EMPRESAS AFETADAS 

DIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE REGULARIZAÇÃO 
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FLUVIAL DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO E 

CONTROLO DE CHEIAS, EM SACAVÉM --------------------------------------------------  

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

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

A. Nos termos do artigo 23º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado 

em anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do 

município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento. 

B. Para prossecução daquelas finalidades, atribui-se à câmara municipal 

competência para promover e apoiar o desenvolvimento da atividade 

económica de interesse municipal, conforme previsto na alínea ff) do nº 1 

do artigo 33º do referido regime jurídico; ------------------------------------------------  

C. A Câmara Municipal de Loures tem vindo a apresentar medidas para mitigar 

os impactos da pandemia COVID-19, com o objetivo de apoiar a economia 

local, os trabalhadores e as empresas, procurando garantir a manutenção 

do emprego; -------------------------------------------------------------------------------------  

D. Concretamente, foram já aprovados cinco programas de apoio à economia 

local: Programa para a Requalificação e Instalação de Esplanadas; 

Programa de Apoio ao Setor Solidário e à Economia Local, Programa 

Loures Vale Mais, Programa Oferta de Experiências, Programa de Apoio a 

Despesas de Funcionamento; -------------------------------------------------------------  

E. Foram igualmente lançados o programa de entrega de refeições ao domicílio 

e a campanha de comunicação para a promoção da economia local 

“Compre no Comércio Local – Apoie quem lá Trabalha”; --------------------------  

F. As obras de regularização fluvial das águas residuais da ribeira do Prior 

Velho e controlo de cheias na baixa de Sacavém têm impacto significativo e 

prejudicial na economia local; --------------------------------------------------------------  

G. Através da informação técnica E/87909/2021 propõe-se um novo Programa 

Excecional de Apoio às Empresas afetadas diretamente pela obra de 

regularização fluvial das águas residuais da ribeira do Prior Velho e controlo 

de cheias na baixa de Sacavém; ----------------------------------------------------------  

H. De acordo com cartografia apresentada no Anexo às “Normas de 

Participação no Programa Excecional de Apoio às Empresas afetadas 
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diretamente pela obra de regularização fluvial das águas residuais da ribeira 

do Prior Velho e controlo de cheias na baixa de Sacavém”, que visam 

concretizar a referenciada medida de apoio, o universo de eventuais 

beneficiários é de 75 empresas, conforme levantamento efetuado a 9 de 

junho de 2021; ----------------------------------------------------------------------------------  

I. O valor a atribuir pelo Programa Excecional de Apoio às Empresas afetadas 

diretamente pela obra de regularização fluvial das águas residuais da ribeira 

do Prior Velho e controlo de cheias na baixa de Sacavém, durante o ano de 

2021, é de 225.000,00 € (duzentos e vinte cinco mil euros), constando das 

Grandes Opções do Plano para 2021, com a classificação 050103 2021 A 

27; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

J. O regime pré-contratual previsto no Código dos Contratos Públicos não é 

aplicável à atribuição, pelo Município de Loures, de subsídios ou de 

subvenções de qualquer natureza, conforme disposto na alínea c) do nº 4 

do artigo 5º do referido Código; ------------------------------------------------------------  

K. Foram consultadas as associações empresariais e a Junta de Freguesia de 

Sacavém e Prior Velho. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere: -----------------------------  

1. Aprovar a atribuição de apoio financeiro de 225.000,00 € (duzentos e vinte 

cinco mil euros) para o ano de 2021, destinado ao Programa Excecional de 

Apoio às Empresas afetadas diretamente pela obra de regularização fluvial 

das águas residuais da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na baixa 

de Sacavém; ------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar as Normas de Participação no Programa Excecional de Apoio às 

Empresas afetadas diretamente pela obra de regularização fluvial das 

águas residuais da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na baixa de 

Sacavém anexas a esta deliberação. (...)” ----------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, trata-se de 

um compromisso que eu próprio tinha assumido junto dos comerciantes 

daquela zona, cujo conteúdo da proposta resulta da auscultação direta dos 

comerciantes, em relação às suas necessidades.  ---------------------------------------  

Ontem houve uma alteração à proposta que resultou de uma reunião que tive, 

de manhã, com uma comissão de comerciantes, onde esteve, também, o 

Presidente da junta de Freguesia e uma representante da Associação de 

Comerciantes de Sacavém. Nessa reunião foi suscitado que para se atingir o 

plafom máximo definido, poderem incluir, também, verbas fixas relativas a 

contabilistas certificados e a descontos de funcionários para a Segurança 

Social, ao que acedemos. Não nos tinha sido dito isso, no trabalho dos nossos 

técnicos, e eu próprio tinha falado com os comerciantes quando fizemos essa 

auscultação e essas despesas não apareceram nessa altura. Mas, da nossa 

parte não há qualquer impedimento para que assim possa acontecer. Por isso 

a alteração da proposta à última hora, mas penso que vem ao encontro daquilo 

que os comerciantes nos transmitiram ontem de manhã sobre esta questão.  ---  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, naturalmente 

nada temos contra este programa que se propõe hoje. Aliás, há aqui alguns 

pressupostos subjacentes ao mesmo que já tínhamos defendido e sugerido, e 

que até foram aplicados para o Movimento Associativo, mas que não tiveram o 

melhor acolhimento.  ------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, em relação a esta matéria, gostaríamos de colocar duas questões, 

apesar, obviamente, de nada termos contra o apoio que se preconiza a estas 

empresas, que estão a ser prejudicadas com o atraso das obras que se 

verificam em Sacavém.  --------------------------------------------------------------------------  

Uma das questões concretas que gostávamos de colocar, porque estas 

empresas já tinham tido um tratamento com uma diferenciação positiva no 

Programa Loures Vale Mais, é no sentido de saber qual foi a taxa de execução 

deste programa e quais destas setenta e cinco empresas, em termos de 

quantidade, foram apoiadas no âmbito deste programa e que têm uma segunda 

oportunidade de mitigar os efeitos quer da pandemia, quer das obras que estão 

a decorrer em Sacavém.  ------------------------------------------------------------------------  
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Neste sentido, gostaríamos de colocar a questão que foi colocada em sede de 

consulta pública, realizada no âmbito da proposta que hoje aqui é formulada, 

pela Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures 

e Odivelas. Ou seja, a Associação manifesta estar de acordo com este 

programa, mas que, no seu entendimento, este programa excecional deveria 

ser aplicado às empresas do concelho de Loures. Nomeadamente, porque 

também elas têm vindo a ter perdas acumuladas decorrentes da pandemia, a 

ser afetadas na sua atividade económica, e algumas delas foram afetadas nos 

processos de reabilitação urbana que ocorreram, designadamente, em Loures, 

Moscavide e Camarate.  -------------------------------------------------------------------------  

Portanto, a questão que gostaríamos de colocar é se, de facto, o Município 

perspetiva ir ao encontro do anseio desta associação empresarial.  ----------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, em primeiro lugar, 

em relação às informações sobre a execução dos programas já existentes 

serão distribuídas nos próximos dias. Neste momento, estão em fase de 

finalização pelos serviços, e vão ser distribuídas muito brevemente.  ---------------  

Em relação às outras questões que colocou quero dizer-lhe que, neste 

momento, temos três níveis de apoio. Temos os programas para todo o 

concelho, as esplanadas e Loures Vale Mais, que tem as características que 

todos conhecem, e há, também, a bonificação desses programas para toda a 

cidade de Sacavém, tendo em conta a multiplicidade de intervenções que ali 

temos vindo a fazer. Temos, também, este novo nível que hoje é proposto a 

deliberação da Câmara, que é especificamente para o impacto das obras do 

caneiro, tendo em conta o atraso que elas têm vindo a revelar e o seu 

prolongamento no tempo.  -----------------------------------------------------------------------  

Entendemos que esta é uma situação especialíssima, que não se verificou da 

mesma forma, com a mesma duração e impacto, em relação aos processos de 

revitalização urbana, respeitando muito a opinião dos comerciantes nessa 

altura. Naturalmente que também teve impactos, mas não houve nada que se 

assemelhasse à duração e aos constrangimentos que esta obra tem. Ainda por 

cima ocorrendo numa altura de fortes restrições, por via da pandemia, que não 

era o que existia nas restantes situações.  --------------------------------------------------    
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Considerando todas opiniões, entendemos que há aqui uma situação singular e 

que, ainda por cima, não vai terminar nas próximas semanas. Portanto, 

justifica-se este apoio absolutamente excecional que é proposto nesta 

proposta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, compreendo a 

argumentação, mas não posso deixar de registar que aquilo que estamos aqui 

a propor hoje, como excecional para Sacavém, é algo que esta Câmara já 

deliberou relativamente ao Movimento Associativo, e é algo que não está 

incluído em nenhum dos outros programas de apoio à economia local. Refiro-

me, concretamente, ao suportar de despesas com o IMI, de despesas com 

eletricidade, comunicações, seguros, gás e rendas, que é algo que todos os 

comerciantes e toda a atividade económica no concelho de Loures teve de 

fazer face, durante um período mais ou menos prolongado de pandemia.  -------  

Naturalmente, Sacavém não esteve isenta desta situação e continua a ser 

afetada, porque as obras impedem a normalidade na área onde estão 

localizados os estabelecimentos comerciais. Mas não podemos deixar de 

registar que a pandemia, de facto, condicionou fortemente a atividade 

económica do concelho de Loures, que a restante atividade económica nas 

outras localizações não tem tido apoios semelhantes àqueles que foram 

concedidos ao Movimento Associativo e que estão hoje a ser preconizados 

para os comerciantes de Sacavém. -----------------------------------------------------------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, é uma matéria que 

continuaremos a discutir e a acompanhar, olhando sempre com atenção para a 

realidade e para as possibilidades que temos de melhorar a nossa intervenção. 

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZASSETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 347/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O PLANO 
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ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA DE LOURES 

(PERLA) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A diversidade (geo)morfológica do território de Loures e a sua densa rede 

hidrográfica exigem a implementação de uma visão integrada e estratégica 

de atuação nas linhas de água do Município, a médio/longo prazo; -------------  

B. Visando a preservação e requalificação dos recursos hídricos municipais foi 

desenvolvido o Plano Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água 

(PERLA); ------------------------------------------------------------------------------------------  

C. O PERLA tem como objetivo fornecer orientações concretas e princípios de 

atuação para o desenvolvimento de intervenções em rios e ribeiras, o mais 

próximo possível do natural e sem alterar a estrutura e função de cada 

elemento, tendo por base uma visão holística e integrada sobre o território e 

o ciclo da água nas diversas escalas espaciais e temporais de atuação; ------  

D. A elaboração e implementação do PERLA conta com o envolvimento de 

vários parceiros, com o objetivo primordial do reforço de conhecimento para 

apoio na tomada de decisão no que diz respeito a intervenções de 

reabilitação fluvial, no sentido do desenvolvimento sustentável do território e 

respetivos recursos naturais, ao nível hidrológico, ecológico e social; -----------  

E. O sucesso da implementação da estratégia integrada que se propõe através 

do instrumento de gestão e atuação que ora se apresenta depende do 

envolvimento ativo de todos os atores municipais na adoção das medidas de 

atuação propostas, no sentido da efetiva implementação do Plano e 

concretização do seu desenvolvimento e, mais especificamente, do sucesso 

do Município de Loures na preservação, requalificação e reabilitação dos 

seus recursos hídricos;  -----------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo e nos termos do disposto pelo 

artigo 23.º e pela alínea t) e uu) do número 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor, aprovar o Plano 

Estratégico de Reabilitação das Linhas de Água de Loures (PERLA).(…)” --------  
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--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, este plano já havia sido 

apresentado com algum detalhe aos senhores Vereadores, em anterior 

ocasião, por parte da equipa técnica quando ainda se encontrava em fase de 

elaboração, sendo que hoje submete-se à consideração e deliberação do órgão 

a versão final deste mesmo plano.  -----------------------------------------------------------  

O plano é uma ferramenta de grande importância para a gestão do nosso 

território, para a proteção ambiental e para a segurança de pessoas e bens. É, 

também, um relevante contributo para a minimização de um problema central 

do nosso tempo, a que urge dar combate, que é o problema das alterações 

climáticas, cujo plano de adaptação vamos apreciar no ponto seguinte.  ----------  

Gostaria de Destacar que o Plano Estratégico de Reabilitação das Linhas de 

Água de Loures (PERLA), traz-nos uma visão integrada da intervenção na 

extensa rede hidrográfica do nosso concelho, que é de duzentos e cinquenta 

quilómetros, que define, com clareza, os objetivos e metodologia das 

intervenções, capazes de nos assegurarem a sua boa gestão.  ----------------------   

O PERLA corporiza uma estratégia de reabilitação, valorização e 

renaturalização, que seja capaz de minimizar o risco de cheias e, assim, 

salvaguardar pessoas e bens. Convém relembrar que este é, de facto, o maior 

risco, em termos de proteção civil, no nosso concelho, e é um risco bem 

presente, historicamente, na área territorial do concelho de Loures.  ---------------    

Por outro lado, seguramente, o plano vai ajudar-nos a preservar o mais 

possível a estrutura e o equilíbrio ecológico do nosso território, num tempo em 

que isso também tem uma importância vital a vários níveis.  --------------------------  

O plano traz uma maior coerência ao esforço que o Município vem realizando 

na gestão das linhas de água, nas áreas territoriais que são da sua 

responsabilidade direta, porque nem todas as linhas de água, nem todos os 

percursos, são uma responsabilidade direta do Município. Creio ser justo dizer 

que nos últimos anos se investiu, como nunca, na limpeza, no 

desassoreamento e na renaturalização das linhas de água do nosso concelho. -  
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Adquiriram-se equipamentos e maquinaria novos para estas intervenções e 

criou-se uma brigada a que demos o nome de Guarda Rios, dotada de um 

conjunto de trabalhadores que foram admitidos também para esta função.  ------  

Monitorizaram-se, de forma mais sistemática, indicadores qualitativos 

relativamente à qualidade, nomeadamente, do ponto de vista ambiental e, em 

particular, da água que corre nas nossas linhas de água e desenvolveram-se 

intervenções capazes de devolver à população o usufruto dos rios e das suas 

margens. Aliás, intervenções que estão, nalguns casos, neste momento em 

curos, nalgumas áreas territoriais do nosso concelho.  ----------------------------------  

Neste momento, estão em fase de conclusão cinco projetos piloto, 

desenvolvidos já em consonância com o PERLA, nas linhas de água de À-Dos-

Cãos e Freixial, no caso no rio Trancão e na ribeira da Junqueira, em Ponto de 

Lousa e Parque Adão Barata.  -----------------------------------------------------------------  

Por último, gostaria de destacar duas notas: o plano tem um horizonte de 

execução de seis anos, devendo ser revisto quando esse período terminar, o 

que é sempre útil, porque a experiência continua a ser a “madre” de todas as 

coisas. Portanto, é importante que ao fim de um período de execução se possa 

fazer um balanço adequado, sobre aquilo que resulta da forma como vamos 

aplicando os planos. Ele tem já uma data para a sua revisão e isso é, 

obviamente, importante na perspetiva da melhoria contínua do trabalho que 

vimos fazendo relativamente a esta matéria.  ----------------------------------------------  

O segundo aspeto que gostaria de destacar é a inclusão do PERLA nos 

instrumentos de gestão territorial e de apoio à decisão no Município e, também, 

da própria Agência Portuguesa do Ambiente. Serão, seguramente, um fator de 

celeridade e uma mais-valia para a boa análise de projetos e planos que 

tenham incidência no nosso território.  -------------------------------------------------------  

Por último, quero dar os parabéns a toda a equipa técnica envolvida na 

elaboração deste plano, pela qualidade do trabalho desenvolvido, pelo esforço 

e pela dedicação demonstrados na sua elaboração e na sua conclusão.  ---------    

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, gostaria de 

deixar, mais uma vez, um reparo em nome da bancada do Partido Socialista, 

quer no que diz respeito a este ponto quer em relação ao seguinte. São pontos 
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de grande importância e complexidade, que se tivessem sido acompanhados 

de uma apresentação ficávamos todos muito mais elucidados sobre os 

mesmos. Portanto, é esta nota que gostava de deixar, sem prejuízo de 

enaltecer a importância do documento.  -----------------------------------------------------   

O senhor Vice-Presidente teve oportunidade de deixar esta nota de 

harmonização com os instrumentos de gestão territorial existentes, o que é, de 

facto, bastante importante nos tempos que correm, em que todos os dias 

somos confrontados com problemas de índole climatérico que estão a 

acontecer um pouco por toda a Europa e por todo o mundo. Mas, mais 

importante é termos estes instrumentos à nossa disposição. --------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, o Partido Social 

Democrata também quer enaltecer a elaboração deste plano, mas talvez 

tivesse sido bom ter havido uma apresentação prévia do mesmo. De qualquer 

modo, da análise que fizemos, parece-nos, da leitura do documento, que se 

abandonou uma estratégia que foi apresentada a esta Câmara há uns tempos 

atrás, relativamente à instrumentação dos cursos de água no concelho, no 

sentido de remotamente e em tempo real avaliar a qualidade da água. Não 

detetámos qualquer referência a esta iniciativa. Aliás, na altura não tive 

oportunidade de estar presente nessa apresentação e o senhor Presidente fez 

uma referência a isso numa reunião de Câmara seguinte, realçando a 

importância do projeto e o empenho do município. Mas não vejo qualquer 

referência a esta iniciativa, neste documento, ou pelo menos não a detetámos, 

não estou a dizer que não exista. Portanto, parece-nos que sendo um plano 

estratégico de reabilitação das linhas de água de Loures, que esta iniciativa 

deveria estar mencionada neste documento, a menos que tenha sido 

abandonada pelo Executivo.  -------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, quero dizer e relembrar, 

para responder à senhora Vereadora Sónia Paixão, como ao senhor Vereador 

João Calado, relativamente à apresentação deste plano, que o mesmo foi 

apresentado à Câmara Municipal e aos Vereadores em devido tempo. Esteve 

aqui o Engenheiro Pedro Teiga numa sessão, e na ocasião teve oportunidade 
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de nos dar conta de qual era a filosofia que se estava a seguir na elaboração 

deste plano. Portanto, foi durante a elaboração do plano, numa altura em que 

era útil ouvir, também, a opinião das senhoras e dos senhores Vereadores.  ----  

Aliás, tive o cuidado de, em relação a esta reunião, pedir ao Doutor Pedro 

Teiga, que é professor universitário, que nos pudesse acompanhar para 

esclarecer qualquer dúvida que possa surgir, nomeadamente, em relação a 

estas questões que a senhora Vereadora colocou sobre este ponto e o 

seguinte. Portanto, há todas as condições de ouvir a equipa técnica, em 

particular o Doutor Pedro Teiga.  --------------------------------------------------------------  

Em relação à questão colocada pelo senhor Vereador João Calado, quero dizer 

que não abandonámos a estratégia de instrumentação e monitorização dos 

cursos de água, mas esse é um outro projeto que não está relacionado com o 

PERLA. Há pouco fiz referência de forma genérica à questão da monitorização 

dos indicadores, ele não está contido no PERLA, mas continua a ser um 

trabalho que temos vindo a desenvolver. Aliás, da maior utilidade. Por exemplo, 

é graças a essa instrumentação e monitorização da qualidade das nossas 

linhas de água que hoje temos indicadores que nos permitem discutir, com a 

empresa Águas do Tejo Atlântico, algumas descargas no meio hídrico, que 

resultam de um funcionamento deficitário de estações de tratamento de águas 

residuais. Ainda a semana passada tivemos ocasião de fazer uma reunião com 

a Águas do Tejo Atlântico, em que participou o senhor Presidente e eu, em que 

demos conta dos problemas que neste momento estão colocados, em relação 

ao funcionamento de algumas estações de tratamento de águas residuais no 

nosso concelho que carecem de tratamento.  ----------------------------------------------  

Portanto, não abandonámos esse projeto, bem pelo contrário. É algo que 

acarinhamos e que vamos continuar a manter, mas não faz parte deste plano, 

não figurava na fase de elaboração e não figura no documento final.  --------------  

Senhor Presidente, havendo necessidade a equipa técnica está disponível para 

nos elucidar sobre algum aspeto menos claro do plano.  -------------------------------      

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, apenas para 

registar que, de facto, sendo um plano estratégico de reabilitação das linhas de 

água de Loures, admito que a instrumentação seja um projeto à parte, mas, 
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não haver referência a esta questão no plano, parece-me uma omissão grave. 

Sendo este um documento importante e estratégico para o Município, não o 

dignifica muito.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao que refere o senhor Vice-Presidente, de utilização deste 

equipamento para monitorizar as descargas anormais das estações de 

tratamento de águas residuais, nos cursos de água do concelho, vai-me 

desculpar, porque por acaso não assisti “in loco”, mas tenho visto algumas 

fotografias publicadas nas redes sociais e, de facto, não é necessária 

instrumentação para se perceber que há descargas para os cursos de água.  ---  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, isso é totalmente 

verdade. Mas, o facto de termos instrumentação e dados analíticos 

tecnicamente validados por um laboratório acreditado, o laboratório dos 

SIMAR, permite-nos discutir com a empresa Águas do Tejo Atlântico num plano 

que não é apenas dizermos que há descargas, e eles dizerem que têm 

análises ótimas que contrariam a nossa perceção. Nós contrapomos com as 

nossas análises, devidamente validadas por um laboratório acreditado, e posso 

garantir-lhe que isso tem um grande valor.  ------------------------------------------------  

O que o senhor Vereador está a dizer é rigorosamente verdade, não é preciso 

ver as análises para comprovar esse problema, mas estes dados validados 

tecnicamente e cientificamente permitem-nos ter outro grau de exigência, 

perante entidades cuja primeira reação é sempre dizer que não há problema 

nenhum, e para demonstrarmos esse problema. E nós demonstramos. Isso é 

muito importante.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Quero valorizar muito o trabalho desta equipa, da equipa interna e da equipa 

externa, do doutor Pedro Teiga e a sua equipa, porque o que estamos a incluir 

neste plano, que já é hoje aplicado no trabalho que se faz nas nossas linhas de 

água. Portanto, à medida que ele foi sendo construído também fomos 

incorporando, na prática e na forma de intervir dos nossos serviços, os 

ensinamentos que o plano agora plasma de uma forma mais robusta. Isto 

permite-nos ter um guia para a intervenção nas linhas de água da maior valia, o 

que nos permite ter uma fundamentação técnica muito forte, num trabalho que 

é essencial e que vai continuar a ser essencial, muito invisível nalguns casos. 
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Poucos são os casos em que o trabalho feito se vê correntemente. Mas é um 

trabalho essencial para que tenhamos vindo a mitigar muito o risco de cheias, 

que nos últimos anos não têm existido com grande significado, também por via 

do trabalho que se fez nas principais linhas de água, e já não só nas principais, 

mas em linhas de água secundárias.  --------------------------------------------------------  

As preocupações com a melhoria da biodiversidade e da naturalização destas 

linhas de água, também nos trarão depois, e já estão a trazer, outro tipo de 

mais valias. Nomeadamente, como já observámos nalgumas intervenções, a 

apropriação pelas pessoas dos percursos junto às linhas de água e das 

próprias linhas de água, e a mais-valia que isso pode trazer, quer para o 

usufruto e lazer das nossas populações, quer como elemento de atração para 

visitantes do nosso concelho que, cada vez mais, vão procurar este tipo de 

percursos em que a renaturalização dos cursos de água tem um papel decisivo 

e fundamental.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso congratulo-me muito com este plano, com a sua qualidade e com o 

seu pioneirismo, e dizer que ficamos bem servidos de instrumentos para 

continuar a intervir nos próximos anos, como temos vindo a fazer até aqui.  -----   

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZOITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 348/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR O PLANO DE 

ACÇÃO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DE 

LOURES (PAMAAC-LRS) -----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures, assumindo uma clara estratégia de adaptação e 

mitigação às alterações climáticas, alicerçado e articulado com o trabalho 

desenvolvido no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, tem vindo a 

desenvolver trabalhos no sentido da elaboração do Plano de Ação Municipal 

de Adaptação às Alterações Climáticas (PAMAAC-LRS); ---------------------------  
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B. O desenvolvimento do PAMAAC-LRS, em termos das suas componentes 

estratégica e operacional, resulta da inscrição da temática das alterações 

climáticas – em consonância com as preocupações e desafios que a nível 

mundial, nacional, regional e metropolitano se têm vindo a colocar neste 

domínio – como uma prioridade de atuação, visando contribuir, 

decisivamente, para uma política local de prevenção, adaptação e proteção 

dos seus munícipes e visitantes;  ----------------------------------------------------------  

C. O PAMAAC-LRS constitui-se como um instrumento decisivo, apresentando, 

como objetivo geral, de acordo com a metodologia adotada, não só a 

promoção da integração da adaptação às alterações climáticas no 

planeamento municipal, mas também a criação de uma cultura de adaptação 

transversal aos vários setores e atores estratégicos, reforçando a resiliência 

territorial; ------------------------------------------------------------------------------------------  

D.  O sucesso do instrumento de gestão e atuação que ora se apresenta 

depende do envolvimento ativo de todos os atores municipais na adoção das 

estratégias, medidas e ações identificadas, no sentido da efetiva 

implementação do Plano e concretização do seu desenvolvimento e, mais 

especificamente, do sucesso do Município de Loures na adaptação às 

alterações climáticas;  -------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo e nos termos do disposto pelo 

artigo 23.º e pela alínea t) do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação em vigor, aprovar o Plano de Ação Municipal 

de Adaptação às Alterações Climáticas (PAMAAC-LRS). (…) ---------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, hoje é um dia importante. 

Comemora-se o dia da biodiversidade, mas, também, do ponto de vista das 

decisões e das deliberações da Câmara Municipal há um conjunto de 

instrumentos que têm a maior importância para o futuro ambiental, para a 

salvaguarda das nossas populações e dos seus bens num futuro próximo e 
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mais distante. É o caso deste Plano de Ação Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas, que é uma importantíssima ferramenta para uma 

intervenção, relativamente aos efeitos das alterações climáticas que hoje são 

bem visíveis em vários domínios de atividade do nosso quotidiano e à escala 

do planeta.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que o Município, em 

consonância com a Área Metropolitana, tem vindo a trabalhar na criação de um 

plano que articule o nosso território com aquilo que é o plano metropolitano de 

adaptação às alterações climáticas. Foi assinado um compromisso pelos 

senhores Presidentes de Câmara dos diferentes Municípios que compõem a 

Área Metropolitana, no final de dois mil e dezanove, para a existência deste 

tipo de planeamento e de ferramentas para a gestão do problema. Desde então 

têm vindo a ter lugar um conjunto de trabalhos que culminaram na 

apresentação pública do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas, que 

teve lugar no passado dia nove, exatamente neste espaço, para a qual 

estiveram todos convidados.  -------------------------------------------------------------------  

E gostaria de salientar que o trabalho desenvolvido é de grande qualidade, que 

nos cria um conjunto de obrigações para o futuro, através de programas 

concretos e ações, que são defendidos como sendo necessários serem 

desenvolvidos na nossa área territorial. É um instrumento decisivo para o 

Município se poder dotar de meios, mecanismos e processos operacionais, que 

venham atenuar aquilo que é hoje o efeito das alterações climáticas.  -------------  

Não vou passar em revista e com detalhe o plano, isso foi feito na 

apresentação pública. Hoje apresenta-se para deliberação do órgão municipal, 

e é nossa convicção que é muito importante para o futuro do nosso concelho.  -  

Temos connosco a equipa técnica, quer a equipa exterior, quer os técnicos do 

Município, e caso haja necessidade ou qualquer questão de ordem mais 

técnica poderá aqui ser dirimida e esclarecida.  -------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, este é mais um 

documento da maior importância para o Município. É um plano de ação e com 

ações concretas e, neste sentido, provavelmente já um pouco tarde, mas talvez 
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possam vir a ser incorporadas as três sugestões que o Partido Social 

Democrata tem a fazer relativamente a este plano.  -------------------------------------  

A primeira está relacionada com o facto de não se perspetivar a realização de 

um cadastro das instalações existentes no concelho que visam a eficiência 

energética, nomeadamente, também no que respeita à produção de água 

quente para aquecimento e para uso doméstico. Mas, essencialmente, as 

instalações de produção de energia elétrica para autoconsumo e fornecimento 

à rede. Este é um cadastro que penso não existir no Município. Assim, parece 

ao Partido Social Democrata que é da maior importância que se faça este 

cadastro, para um futuro relativamente próximo, que pode vir a ser da maior 

importância.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Um segundo aspeto que queremos referir é o facto de se preconizar, neste 

plano de ação, um conjunto de apoios de dinamização, que o Partido Social 

Democrata teve a oportunidade de referir nesta Câmara e que não foram bem 

acolhidas em tempos. Não queremos ter razão por ter razão, mas é com 

regozijo que vimos que as sugestões do PSD são agora acolhidas neste plano. 

No entanto, o que não vemos no plano, e que também nos parece da maior 

relevância, é a criação de um gabinete de apoio ao munícipe para a realização 

de estudos e projetos no domínio da eficiência energética. Não basta dizer que 

vamos promover e apoiar a eficiência energética. Já existem alguns apoios, e 

se o Município estiver disponível para dar mais apoios, naturalmente que 

poderemos acelerar este processo de transição energética no Município de 

Loures. O facto é que, por aquilo que temos falado com os nossos 

concidadãos, é que sentem grande dificuldade na elaboração dos projetos e 

das candidaturas aos apoios que têm sido colocadas à sua disposição para 

efetuar esta transição energética. Neste sentido, a criação de um gabinete com 

este objetivo, parece-nos que seria um excelente serviço público que o 

Município prestaria aos nossos concidadãos que vivem no concelho.  -------------  

Um outro aspeto que queremos referir está relacionado com a medida oito do 

plano, nomeadamente, no que se respeita ao aproveitamento e retenção de 

águas pluviais em edifícios e equipamentos municipais. É com alguma 

estranheza que, no âmbito desta medida, não se preconize, também, o 

aproveitamento das águas tratadas nas nossas estações de tratamento de 
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águas residuais, uma delas, por exemplo, está encostada à várzea, para 

efeitos de rega. Esse é um dos aspetos que belisca, do nosso ponto de vista, 

este plano de ação, porque nos parece ser uma iniciativa que faria todo o 

sentido e com custos relativamente reduzidos. É evidente que se quisermos 

fazer este aproveitamento para rega do espaço público ao longo do concelho, é 

necessário criar uma rede suplementar há existente, mas para fazer a rega na 

várzea, que está encostada à ETAR, parece-nos que com um investimento 

relativamente reduzido era possível alcançar este objetivo. No entanto, não 

vemos este objetivo preconizado neste plano de ação, e é pena que assim não 

seja.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, quero deixar 

uma palavra de saudação por este documento que nos é apresentado. Na 

esteira da oposição construtiva que esta bancada faz, vamos, naturalmente, 

votar favoravelmente. Não sendo o nosso plano de ação, entendemos que, 

dada a importância deste plano e de tudo aquilo que tem subjacente, nos 

merece esta particular atenção, tanto mais que hoje, dia vinte e oito de julho, é 

o Dia Mundial da Conservação da Natureza. Portanto, estarmos hoje a 

deliberar estes dois instrumentos revela a importância que estas matérias nos 

devem merecer. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Senhor Presidente, vou-me referir a algumas 

questões aqui colocadas e solicito ao engenheiro João Tiago Carapau para 

depois nos ajudar a esclarecer algumas das questões que foram colocadas. ----  

Aproveito para dizer que. em relação à questão das estações de tratamento de 

águas residuais, há, de facto, uma referência relativamente a esta matéria, é a 

medida cinquenta e um do Plano.  ------------------------------------------------------------  

Gostaria de dizer que temos vindo a trabalhar com a empresa Águas do Tejo 

Atlântico, relativamente a esta questão do reaproveitamento das águas 

residuais tratadas para outros fins, nomeadamente, rega. Neste momento a 

Águas do Tejo Atlântico estão a desenvolver este trabalho, que está em 

apreciação nos SIMAR numa primeira fase e, depois, haverá uma apreciação 

por parte da Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------  
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É uma preocupação justa, pertinente e que está presente, mas não é uma 

medida completamente pacífica no atual enquadramento do ponto de vista 

legislativo. Desde logo porque se colocaram recentemente na legislação um 

conjunto de regras que vêm dificultar, em muito, a utilização das águas 

residuais tratadas. Ou seja, colocaram-se parâmetros de exigência de 

qualidade que deixam de fora grande parte dos potenciais usos, tanto no 

domínio da agricultura, como na rega, em zonas ajardinadas. ------------------------   

Portanto, a fasquia foi colocada num patamar que é, de facto, difícil de 

alcançar, a não ser com vultuosíssimos investimentos. Falta saber se há 

condições, por parte de quem gere os sistemas em alta, de o poder fazer, e há 

um outro dado que não posso deixar de partilhar, também, com os senhores 

Vereadores e com a Câmara, que é uma preocupação, relacionada com o 

seguinte: parece haver uma particular apetência por quem gere os sistemas em 

alta para criar, no futuro, uma circunstância em que a água residual tratada vai 

ser revendida aos Municípios. O que seria uma situação absolutamente 

extraordinária, porque pagamos para tratar as águas residuais e depois 

teríamos que comprar as águas residuais que pagámos para poderem ser 

tratadas, para as podermos reutilizar na rega e na agricultura.  ----------------------  

Este é um dado que não pode ser-nos estranho nesta discussão, que revela 

bem como alguns mecanismos económicos e o sistema económico que nos 

rege encara as questões de ordem ambiental. Ou seja, uma boa ideia pode 

ficar facilmente capturada pelos grandes interesses económicos, não 

permitindo que a ideia que devia prevalecer, a defesa do meio ambiente e uma 

boa utilização dos recursos naturais, tivesse primazia sobre todas as outras.  ---  

Senhor Presidente, pedia agora que a equipa técnica nos pudesse acompanhar 

para alguns esclarecimentos, a propósito desta questão das águas quentes 

sanitárias nos edifícios, que é uma situação importante.  -------------------------------  

Antes disso gostaria, ainda, de dar uma outra resposta que me parece 

oportuna e necessária, relacionada com o gabinete de apoio ao munícipe para 

estudos relativos à eficiência energética.  ---------------------------------------------------  

Este trabalho tem vindo a ser feito relativamente às instituições, e parece-me 

difícil termos um gabinete de apoio técnico aos munícipes de um concelho, que 

tem duzentos e quinze mil habitantes, onde haverá sempre umas larguíssimas 
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centenas, senão uns milhares, de interessados neste trabalho de estudo de 

eficiência energética. Não me parece que o aparelho municipal esteja dotado 

de recursos humanos e técnicos, capazes de dar esta resposta a um leque tão 

alargado de pessoas, como aquelas que vivem no nosso concelho. Por isso o 

nosso esforço tem estado orientado noutro sentido. Ou seja, 

fundamentalmente, tem estado orientado para que a Agência Municipal de 

Energia e Ambiente de Loures possa dar esta resposta, nomeadamente, a 

instituições. Neste momento, a Agência Municipal de Energia e Ambiente de 

Loures tem vindo a fazer este trabalho em instalações municipais, mas, 

também, em instalações de empresas que têm solicitado este tipo de apoio, e é 

intenção da Administração, da qual também faço parte, continuar a alargar a 

capacidade de resposta.  ------------------------------------------------------------------------      

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, acrescento 

que em relação à utilização das águas tratadas há, ainda, um outro problema, é 

que o modelo regulatório vigente tende a criar dificuldades a que essa opção e 

esses investimentos possam ser considerados na estrutura financeira das 

empresas. Tínhamos amanhã uma reunião que foi desmarcada pelo regulador 

desta área, em conjunto do a Águas do Tejo Atlântico, para lhes explicar que 

esta situação está dentro do âmbito de atuação desta empresa, em 

colaboração com o Município, para podermos ter, de facto, um projeto de 

utilização de águias tratadas, porque isso parece não ser muito óbvio para o 

modelo regulatório que rege, também, este setor das águas e resíduos.  ---------  

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

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, ARQUITETA 

MADALENA DIAS: As questões colocadas foram tidas em atenção tanto pela 

equipa técnica, como pela equipa externa, foram debatidas e encontram-se 

plasmadas num plano. Assim, penso que o engenheiro João Carapau poderá 

explicar, de forma mais consistente, as questões que foram levantadas, mais 

concretamente, pelo senhor Vereador João Calado. -------------------------------------  

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

O ENGENHEIRO, JOÃO CARAPAU: Senhor Presidente, uma primeira nota é 

para agradecer a oportunidade e, sobretudo, para valorizar este instrumento 
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absolutamente decisivo do ponto de vista de política pública, naquilo que tem 

sido o quadro e o trabalho que desenvolvemos em Loures e não só em Loures.  

Relativamente às questões colocadas, que são muito pertinentes, numa 

primeira nota o senhor Vereador colocou e bem a questão cadastral, a questão 

do gabinete de apoio ao munícipe. Portanto, quero dar nota que estamos a 

falar sempre de dois temas que tecnicamente têm de ser encarados de uma 

forma só, que é a mitigação e a adaptação. Ou seja, como sabemos, tudo o 

que tem a ver com a eficiência energética remete para aquilo que é a política 

de descarbonização, patente no quadro da mitigação, nomeadamente, na 

atuação que se faz a esse nível, em termos de estratégia e plano de ação, e 

neste documento tentámos encaixar, obviamente, aquilo que complementa a 

mitigação, a política de adaptação.  -----------------------------------------------------------  

Saliento a importância da observação feita na medida vinte e três, quando 

falamos precisamente naquilo que é a pertinência de entrar ao nível de um 

programa para identificação de soluções de adaptação nos equipamentos 

municipais, como disse e bem, que está subjacente, naturalmente, no 

desenvolvimento de ação desta mesma proposta, naquilo que terá de ser o 

ponto inicial de cadastro.  ------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, salientar, ao nível da segunda questão levantada relativamente 

ao gabinete de apoio ao munícipe, que na página duzentos e setenta e cinco 

fazemos uma proposta da existência do Conselho Local de Adaptação, que 

aliás é um modelo que tem sido relativamente consensual a nível nacional e 

internacional. Esta proposta visa precisamente despertar e fazer um 

acompanhamento da implementação do plano, cruzando aquilo que é o 

trabalho do Departamento de Ambiente, aquilo que é a ação dos 

“stakeholder’s” que tiveram uma participação neste plano absolutamente 

decisiva, as comunidades locais e, por fim, através do Conselho Local de 

Adaptação fazer um interface entre aquilo que são as ações camarárias e as 

pretensões dos cidadãos, das empresas e dos parceiros públicos que possam 

estar envolvidos.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Por último, uma nota relativamente à questão que já aqui foi mencionada das 

águias reutilizadas. Ainda bem que a questão foi levantada, porque na medida 

cinquenta e um, onde está mencionado “Estudo de avaliação de reutilização 
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das águas residuais”, esta ação visa, precisamente, dar resposta a uma 

preocupação que tem sido patente a nível da política nacional, nomeadamente, 

através da Agência Portuguesa do Ambiente. Ou seja, a utilização do ponto de 

vista das águas reutilizadas, forçosamente, terá que envolver um conjunto de 

trabalho e de análises rigorosas, que o senhor Vice-Presidente mencionou, 

para que se garanta, ao nível da saúde pública e daquilo que é o seu emprego, 

por exemplo, para rega, que sugerimos e que já é prática em alguns domínios 

territoriais, de modo a termos todas as garantias que essa água tem as 

características apropriadas para poder ser utilizada sem qualquer tipo de 

limitação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, agradeço os 

esclarecimentos que forma dados, mas, sem me querer alongar, aquilo que 

quero dizer é que se fosse fácil não seria para nós, porque não podemos dizer 

que a água é um recurso escasso, gastamos dinheiro e recursos públicos a 

tratar a água, e descarregamo-la nos rios. Não me parece uma gestão muito 

lógica e eficiente da “coisa pública”. ----------------------------------------------------------   

Portanto, admito que haja dificuldades do ponto de vista regulatório, admito que 

haja dificuldades em termos de tratamento das águas para poderem ser 

utilizadas na rega, nomeadamente, da várzea, mas é um objetivo que não 

podemos perder de vista. De facto, é um objetivo que temos que perseguir no 

sentido de o atingir.  -------------------------------------------------------------------------------  

Digo isto do ponto de vista político, mas com fundamento técnico, porque ainda 

ontem presidi a um júri de uma prova pública de defesa de um Trabalho Final 

de Mestrado, curiosamente com um trabalho realizado na ETAR de Frielas em 

que esta questão foi colocada, e a solução técnica existe. É evidente que não 

está pronta para amanhã, mas existe e é um objetivo que o Município não pode 

deixar de perseguir.  -------------------------------------------------------------------------------   

Em relação ao gabinete de apoio ao munícipe, percebi a explicação do senhor 

Vice-Presidente e percebi a explicação dada pelo senhor engenheiro. Mas, de 

qualquer modo, aquilo que fica aqui patente e que o Partido Social Democrata 

quer deixar vincado, em termos de nota, é que nem num caso, nem noutro, um 

condomínio dos nossos bairros que queira instalar painéis fotovoltaicos para 
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produção de energia elétrica de autoconsumo e criação de comunidades de 

energia renovável de fornecimento à rede, não tem qualquer apoio municipal 

neste sentido, e parece-nos que era fundamental que este aspeto estivesse 

previsto neste plano de ação municipal.  ----------------------------------------------------   

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, mesmo não 

estando previsto está permitido. Portanto, o espírito deste plano vai permitir 

desenvolver um conjunto de trabalhos que não estão todos explicitados, mas 

não são excluídos e essa sua observação fica registada.  -----------------------------  

Quero dizer, também, que nós não desistimos de encontrar essa solução, e 

penso que estamos todos alinhados com as palavras que o senhor João 

Calado referiu. É, de facto, irracional não fazermos esse aproveitamento. Mas 

isso tem de ser feito encontrando, como disse o senhor Vice-Presidente, um 

equilíbrio adequado entre as exigências dos parâmetros que a água deve ter e 

o uso que vai ser dado a esse recurso. Por exemplo, não é a mesma coisa ser 

uma água para consumo humano, ou ser uma água para utilização na 

agricultara. Não quer dizer que a água utilizada na agricultura não tenha de ter 

parâmetros exigentes, mas não é a mesma exigência e não é isso que neste 

momento está a acontecer. Portanto, não desistimos desse objetivo. Tanto que 

estamos a trabalhar com a Águas do Tejo Atlântico para a concretização de um 

projeto, cujo financiamento está garantido ao Município há muitos anos, que 

nunca foi concretizado e que vai exatamente nesse sentido. Ou seja, investir 

nos métodos de tratamento na ETAR de Frielas, para permitir uma maior 

utilização da água na agricultura da várzea, procurando até poupar e viabilizar 

alguns aquíferos muito importantes, como é o caso do Paul das Caniceiras. 

Aliás era esse o objeto da reunião que íamos ter amanhã, que será agendada, 

certamente, para outro dia, nas próximas semanas. Portanto, não desistimos 

mesmo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

As dificuldades são muitas e por vezes criadas pelos mesmos que fazem 

muitos discursos, a propósito da necessidade de reutilizar a águia. Mas, de 

uma forma, ou de outra, lá chegaremos.  ---------------------------------------------------  

Agradeço a todos este debate.  ----------------------------------------------------------------  
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Penso que hoje aprovamos um plano muito importante. O fundamental é, a 

partir de agora, que não deixemos de o revisitar a todo o tempo, bem como às 

medidas que ele preconiza, para que elas se insiram nas várias áreas de 

intervenção do Município e nos nossos planos de atividades anuais.  --------------  

Quero agradecer aos nossos técnicos, dirigentes e à equipa técnica externa 

que trabalharam connosco. De facto, ficamos municiados de um instrumento 

muito valioso, que nos dá os instrumentos de que precisamos para os próximos 

anos, e que enquadra as ações que temos de fazer nas várias áreas de 

intervenção do Município.  -----------------------------------------------------------------------     

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, primeiro 

quero agradecer o trabalho apresentado, que está bem feito, bem produzido e 

que vai ser útil, espero, para a evolução, para adaptação e mitigação das 

alterações climáticas. Em relação à medida doze “Exposição de pessoas e 

bens a movimentos e vertentes”, evidentemente que é importante e relevante, 

no âmbito das cheias e inundações, mas quando analisamos as ações de 

adaptação prioritárias não vemos nenhuma medida de ação. Com isto quero 

dizer que vemos várias medidas de monitorização, algumas deduzo que o 

Município já tenha, por exemplo o levantamento pormenorizado das habitações 

e equipamentos das instalações e pessoas em zonas de perigo. Penso que o 

Município já tem este levantamento, porque tenho levantado essa questão, 

várias vezes, e o senhor Presidente tem referido que esse levantamento está 

efetuado e pelo menos os bairros estão identificados de uma forma genérica. 

Penso que um programa de sensibilização e mobilização das populações não é 

a solução. Pode ser útil, mas não é uma ação concreta no local. A 

monitorização das vertentes contíguas à auto estrada A8, nomeadamente, na 

encosta do talude, em Frielas e Camarate são questões que esperamos que 

estejam feitas, porque tenho questionado aqui o Município, ao longo destes 

últimos doze anos, como o senhor Presidente sabe, sobre estas matérias, 

nomeadamente, sobre o movimento de vertentes e não vemos aqui nenhuma 

ação concreta. --------------------------------------------------------------------------------------   

Com isto não estou a dizer que não possam ser apresentadas, num futuro 

próximo, ações concretas. Mas todas as ações prioritárias que estão neste 
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documento são, essencialmente, um programa de sensibilização que não me 

parece que resolva o problema, questões de monitorização e diagnóstico. -------     

Portanto, apesar de agradecer o trabalho da equipa que elaborou este plano, 

que considero ser muito útil para o concelho, deixo esta nota de que algumas 

ações concretas têm de ser melhoradas, nomeadamente, na parte da 

operacionalização, porque neste caso não existe uma operacionalização 

prevista.  ----------------------------------------------------------------------------------------------        

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a questão da 

relocalização das pessoas está incluída na estratégica local de habitação. De 

facto, este plano não é uma ilha no meio do Município. O que temos, para além 

daquilo que está vertido no Plano de Adaptações às Alterações Climáticas, é 

um problema de habitação.  ---------------------------------------------------------------------  

Portanto, consultando a nossa estratégia local de habitação, que já aqui foi 

referida até pelo senhor Vereador João calado, temos como objetivo resolver a 

questão das áreas insuscetíveis de reabilitação. Aliás, até por proposta do 

Partido Social Democrata, no protocolo aprovado com o Instituto da Habitação 

e da Reabilitação Urbana foi incluída, pela primeira vez nestes programas de 

habitação e regeneração, a possibilidade de proprietários residentes em zonas 

de vertentes poderem ter um apoio financeiro para se relocalizarem, 

começando, assim, a resolver algumas destas situações.  -----------------------------  

Já fizemos, até mesmo antes da assinatura do protocolo, trabalho de campo 

novo nesta matéria, o que nos permitiu concluir que, nos principais núcleos, 

uma grande parte das ocupações são de inquilinos e não de proprietários, o 

que introduz um patamar adicional de dificuldade na utilização dos meios que 

estão à disposição. Fomos às zonas que definimos como prioritárias, mas vai 

ser necessário alargar esse trabalho a outras zonas, procurando intervir nesse 

sentido.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Resumindo, o plano propõe uma série de ações que são o suporte de uma 

intervenção futura, o problema da habitação está tratado na estratégia de 

habitação, e os dois complementam-se neste aspeto.  ----------------------------------  

 



 

                                                                                                                                            

72/132 

 

 

                                                                                                                                      93ª Reunião Ordinária - 2021-07-28 

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO DEZANOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 349/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE VINHO DO 

PRODUTOR ENOVALOR - AGRO-TURISMO UNIPESSOAL, LDA., NA LOJA 

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

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

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

A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, atribuições no domínio da 

cultura e do fomento ao crescimento económico; -------------------------------------  

B. A Loja do Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas, divulga e comercializa 

vinhos e produtos locais dos produtores de Bucelas, em regime de 

consignação, desde 9 de novembro de 2014 (proposta de deliberação n.º 

473/2014, aprovada na Reunião de Câmara realizada em 29/10);  --------------  

C. A Enovalor – Agro-Turismo Unipessoal Lda. veio, por documento registado 

sob o webdoc nº E/66798/2021, requerer a alteração do preço de venda ao 

público do vinho Bucellas Branco DOC 750 ML, de 3,35€ (três euros e trinta 

e cinco cêntimos), fixado na deliberação 330/2020 aprovada na 65ª reunião 

ordinária do executivo municipal de 01/07/2020, para 3,99€ (três euros e 

noventa e nove cêntimos), nos termos previstos no respetivo contrato de 

consignação. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º 

do regulamento interno da Rede de Museus de Loures, em conjugação com a 

aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual e com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, a aprovação da alteração do preço de venda ao 

público, do vinho Bucellas Branco DOC 750 ML, do produtor Enovalor – Agro-

turismo Unipessoal Lda., nos termos do documento registado sob o webdoc nº 

E/66798/2021. (…)” --------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 350/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VICE-PRESIDENTE, PARA APROVAR; - O PROJETO DE 

CRIAÇÃO DO ESTATUTO DE ASSOCIAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL; - 

O INÍCIO DO PROCEDIMENTO VISANDO A ELABORAÇÃO DO 

REGULAMENTO DO ESTATUTO DE ASSOCIAÇÃO DE INTERESSE 

MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. No âmbito de resposta ao previsto na Lei nº 31/2012, de 14 agosto 

(atualização da Lei das Rendas) e como forma de apoio ao movimento 

associativo popular, foi aprovada a deliberação nº 682/2012 que definiu os 

pressupostos e os procedimentos conducentes à atribuição da declaração 

de interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------  

B. No seguimento da política municipal de apoio ao movimento associativo 

concelhio, se elaborou, no seio do Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude da Câmara Municipal de Loures, o projeto denominado Estatuto 

de Associação de Interesse Municipal, com o objetivo de discriminar 

positivamente as associações do Concelho, facilitando e promovendo o seu 

trabalho com as comunidades locais; -----------------------------------------------------  

C. Com vista à prossecução desse objetivo, procedemos à auscultação de 

potenciais parceiros, privados e públicos; -----------------------------------------------  

D. Nos termos dos artigos 97.º a 101.º (quanto ao procedimento de 

elaboração), e artigos 139.º a 144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, deve ser submetida uma 

proposta a reunião de Câmara, para que esta delibere a abertura do 

procedimento tendente à aprovação do Regulamento do Estatuto de 

Associação de Interesse Municipal e posterior aprovação pelos órgãos do 

Município; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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E. A publicitação da iniciativa procedimental deverá ser efetuada no sítio 

institucional do Município, devendo os interessados constituir-se como tal, no 

prazo 10 dias úteis, a contar da data da publicitação de aviso no sítio 

eletrónico deste Município, com vista a apresentar os seus contributos 

formalizados por escrito num requerimento ao Presidente da Câmara, para a 

elaboração do mencionado regulamento; ------------------------------------------------  

F. Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea k) 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, 

elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, os projetos de 

regulamento externos do município, bem como aprovar os regulamentos 

internos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo das alíneas k) e u) do 

n.º 1 do artigo 33º conjugado com o previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25º 

e nas alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo 23º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual, em conjugação com os artigos 55.º e 98.º 

do Decreto lei nº 4/2015 de 7 de janeiro (Código de Procedimento 

Administrativo): -------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar o projeto de criação do Estatuto de Associação de Interesse 

Municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento do Estatuto de 

Associação de Interesse Municipal, nos termos e para os efeitos previstos no 

art.º 98.º do Código de procedimento administrativo. (…)” --------------------------  

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

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

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

O SENHOR VICE-PRESIDENTE: Este é um projeto em que temos vindo a 

trabalhar desde há algum tempo a esta parte no Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude. É um projeto que visa criar o estatuto de Associação de 

Interesse Municipal, que acaba por consubstanciar um conjunto de majorações 

em termos de apoio, ou de apoios suplementares, à atividade do Movimento 

Associativo.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Estes apoios estão descritos, e as entidades parceiras estão, igualmente, 

descritas. Não se trata, apenas, de benefícios concedidos pelo Município. A 

ideia não é essa, embora essa seja, claramente, uma das componentes deste 

projeto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

É um projeto que procura e visa alcançar a colaboração de entidades terceiras, 

que estejam na disponibilidade de se juntar ao conjunto das entidades que vão 

procurar ajudar a atividade do Movimento Associativo, recolhendo, também, os 

benefícios que resultam dessa visibilidade, em termos de apoio, e da 

fidelização que seguramente irão conseguir das entidades destinatárias deste 

Estatuto de Interesse Municipal.  --------------------------------------------------------------  

Portanto, hoje, aquilo que se propõe é dar início à elaboração de um 

regulamento do Estatuto de Associação de Interesse Municipal, de acordo com 

o Código do Procedimento Administrativo. Não se trata, ainda, de deliberar 

nada que não seja o iniciar do processo.  ---------------------------------------------------  

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

--- 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, DAS SENHORAS VEREADORAS E 

DO SENHOR VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA. ABSTIVERAM-SE A 

SENHORA VEREADORA E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO 

SOCIAL DEMOCRATA  --------------------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 351/2021- 

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

RETIFICAÇÃO DO VALOR DOS TRABALHOS A MENOS RELATIVO À MOC 

6; - OS TRABALHOS A MAIS E A MENOS E AS RESPETIVAS ORDENS DE 

EXECUÇÃO RELATIVOS À MOC 7; - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA 

EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS A MAIS DA MOC 7; - 

A DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA CÂMARA DA COMPETÊNCIA PARA A 

APROVAÇÃO DAS MINUTAS E DOS TRABALHOS A MAIS E A MENOS 

INTEGRADOS NAS MOCS 4, 5, 6, E 7 E RESPETIVAS ORDENS DE 
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EXECUÇÃO QUE NÃO IMPORTEM A ASSUNÇÃO DE DESPESA PARA 

ALÉM DA QUE SE ENCONTRA CABIMENTADA; - REFERENTE À 

EMPREITADA DE "REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO DE CHEIAS 

DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO” -------------------------------------------------------------  

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

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

1. Na sequência do concurso limitado por prévia qualificação, com publicidade 

internacional, foi adjudicada a proposta apresentada por DST - Domingos 

da Silva Teixeira, SA para execução da empreitada tendo por objeto a 

“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho”, 

tendo o contrato nº 205/2018 sido celebrado em 19-06-2018, o qual foi 

visado pelo Tribunal de Contas a 14-01-2019; ---------------------------------------  

2. A consignação da obra ocorreu em 23-04-2019;-------------------------------------  

3. Na 83ª Reunião de Câmara Ordinária, de 10-03-2021, foram aprovadas 

duas modificações objetivas do contrato (designadas MOC 4 e 5) através 

das Deliberações nº 96/2021 e 97/2021, bem como as correspondentes 

minutas do contrato; -------------------------------------------------------------------------  

4. Na 89ª Reunião de Câmara Ordinária, de 02-06-2021, foi aprovada uma 

nova modificação objetiva do contrato (designada MOC 6) através da 

Deliberação nº 253/2021; -------------------------------------------------------------------  

5. Em sede de pronúncia sobre as minutas dos contratos mencionadas nos 

números 3 e 4 que antecedem, a DST se pronunciou no sentido de não 

aceitar o prazo de execução da empreitada delas resultantes, defendendo 

prorrogações que a Câmara Municipal de Loures, sustentada nos 

pareceres concordantes emitidos pelos seus serviços, pelo gestor do 

contrato e pela Fiscalização externa da empreitada, não considera 

legalmente procedentes, fundamentados ou aceitáveis; ---------------------------  

6. De forma a que possam ser executados e pagos os trabalhos ordenados à 

DST e a obra continue a sua execução, se torna necessário que a DST 

proceda à assinatura dos adicionais ao contrato correspondentes às MOC 

4, 5 e 6 – o que, sem prejuízo da discordância quanto a parte do conteúdo, 

a DST admite fazer com a introdução nos respetivos textos de uma 
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ressalva apenas quanto à sua não aceitação integral das deliberações 

camarárias que os suportam; --------------------------------------------------------------  

7. Se trata de matéria de natureza estritamente formal, que não introduz 

qualquer alteração ao conteúdo decisório constante das referidas 

Deliberações. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

8. Na sequência de situações geológicas imprevisíveis, foram aprovados, pela 

Deliberação nº 253/2021, trabalhos a menos de contenção em estacas 

Larsen, no valor de €407.385,00 (quatrocentos e sete mil trezentos e 

oitenta e cinco euros), para o troço Pk 0+205 a 0+421, tendo vindo, porém 

a verificar-se in situ que esse valor deve ser corrigido para €357.425,79 

(trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e cinco euros e 

setenta e nove cêntimos), em função das medições efetuadas, 

procedendo-se à retificação da quantidade do artigo de estaca prancha 

(2.3.5.1) do trabalho a menos aprovado naquela Deliberação, no valor de 

640m2 ao qual corresponde o valor de 49.959,21€ (quarenta e nove mil 

novecentos e cinquenta e nove euros e vinte e um cêntimos); ------------------  

9. Existe a necessidade de proceder à aprovação de diversos trabalhos a 

mais que resultam de situações imprevistas, não sendo suscetíveis de 

separação no âmbito da execução da empreitada, visando-se, em 

acréscimo, minimizar o relevante impacto público provocado na circulação 

de pessoas e bens, nos termos melhor descritos na Informação 

0485/DI/TG/MR que integra a presente Deliberação, bem como dos 

pareceres da Fiscalização e do Gestor do Contrato, sem afetação da 

manutenção do equilíbrio económico-financeiro do contrato de empreitada 

e do respetivo controlo de custos por parte da autarquia; -------------------------  

10. Considerando que, em correspondência aos trabalhos a mais cuja 

aprovação se propõe, existem trabalhos a menos a considerar, de tal forma 

que o custo adicional resultante é de € 12.495,07 (doze mil quatrocentos e 

noventa e cinco euros e sete cêntimos), daqui decorrendo uma prorrogação 

de 13 (treze) dias do prazo da empreitada; --------------------------------------------  

11. A necessidade de cumprimento dos prazos legais previstos para resposta 

ao empreiteiro no âmbito da fixação de preços, de ordens de execução, de 
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aprovação de alterações às minutas de contratos adicionais não se 

mostram compatíveis com a periodicidade das sessões camarárias, será 

de proceder à delegação destas competências no Presidente da Câmara. --  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º, 

artigo 370º, 371º, 372º, 373º, 374º e 375º, todos do Decreto-Lei nº 18/2008, de 

29 de janeiro (CCP), na sua versão conferida pelo Decreto-lei nº 214-G/2015, 

de 2 de outubro, em vigor à data de aprovação das peças do procedimento, da 

alínea f) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e, bem 

assim, da alínea b) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de 

junho: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a retificação do valor dos trabalhos a menos, à modificação 

objetiva de contrato 6, aprovados pela Deliberação nº 253/2021, de 

02.06.2021, que passa a ser de €357.425,79 (trezentos e cinquenta e sete 

mil quatrocentos e vinte e cinco euros e setenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA, com os fundamentos constantes da Informação nº 

0485/DI/TG/MR (…); -------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar os trabalhos a mais melhor descritos na Informação nº 

0485/DI/TG/MR, e com os fundamentos dela constantes, no valor de 

€202.484,95 (duzentos e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e 

noventa e cinco cêntimos), sem IVA, e a sua respetiva ordem de execução, 

para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 371º, no nº 1 do artigo 372º e nº 

2 do artigo 373º, todos do CCP; ----------------------------------------------------------  

3. Aprovar os trabalhos a menos descritos na Informação nº 0485/DI/TG/MR, 

e com os fundamentos dela constantes, no valor de €189.989,88 (cento e 

oitenta e nove mil novecentos e oitenta e nove euros e oitenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA, e a sua respetiva ordem de execução, para os 

efeitos previstos no n.º 1 do artigo 379º do CCP; ------------------------------------  

4. Aprovar, nos termos do artigo 373º do CCP, uma prorrogação legal de 

prazo da empreitada de treze (13) dias para a execução dos referidos 

trabalhos a mais, ocorrendo o termo da empreitada no dia 18 de setembro 

de 2021; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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5. Delegar no Presidente da Câmara, Dr. Bernardino Soares, a competência 

para a prática dos seguintes atos, no âmbito da execução do contrato de 

empreitada de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do 

Prior Velho”: ------------------------------------------------------------------------------------  

a) Aprovação da alteração às minutas dos contratos correspondentes às 

modificações objetivas nºs 4, 5 e 6, no sentido de introduzir uma 

cláusula que permita dar cumprimento aos Considerandos 6 e 7 da 

presente Deliberação; ------------------------------------------------------------------  

b) Aprovação da minuta do contrato relativa à modificação objetiva nº 6, 

dela fazendo constar a retificação dos trabalhos a menos agora 

aprovados; --------------------------------------------------------------------------------  

c) Aprovação da minuta do contrato relativa à presente modificação 

objetiva do contrato, (7) contratualizando os trabalhos a mais e a 

menos agora aprovados, nos mesmos termos; ---------------------------------  

d) Aprovação de trabalhos a mais e a menos integrados nas modificações 

objetivas do contrato números 4, 5, 6 e 7, e respetivas ordens de 

execução, bem como todos os atos para os quais seja competente o 

Dono da Obra nos termos do Código dos Contratos Públicos, desde 

que tais atos não importem a assunção de despesa para além da que 

se encontra cabimentada até à presente data. (…)” ---------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, gostaria de dar 

algumas informações sobre esta proposta.  ------------------------------------------------  

Como sabem o Município tem tido um diferendo com o empreiteiro que passa, 

essencialmente e de forma genérica, pelo prazo contratado para a realização 

da obra e com questões relacionadas com a forma de pagamento de trabalhos 

a mais.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quero informar a Câmara que esse diferendo, esse litígio, está ultrapassado na 

sua generalidade, e estamos a afinar os termos finais relativamente ao prazo 

da obra do caneiro. Posso adiantar que para o Município, conforme também já 

referi na Comissão de Acompanhamento e Ordenamento da Assembleia 
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Municipal, é fundamental que terminem antes do inverno, antes das próximas 

chuvas. É nesses termos que estamos a trabalhar concretamente, de forma a 

poder apresentar, já nas próximas reuniões de Câmara, essa prorrogação de 

prazo para deliberar.  -----------------------------------------------------------------------------  

Em concreto, esta proposta prevê acertar questões relacionadas com duas 

modificações objetivas de contrato, a seis e a sete.  -------------------------------------  

Aproveito para propor uma alteração, que penso poder clarificar a proposta 

porque não está completamente claro, relacionado com o ponto dois e três da 

parte deliberativa da proposta, que é podermos juntar estes dois pontos porque 

eles correspondem, efetivamente, à MOC sete.  ------------------------------------------  

Penso que com esta deliberação a empresa já deu nota de que vai voltar com a 

máxima rapidez e urgência ao trabalho da obra, com a velocidade que se 

impõe, e que queremos que seja o mais rápido possível. Portanto, estamos 

tendentes que com esta deliberação e com a próxima sobre a prorrogação do 

prazo da obra teremos, novamente, o empreiteiro em obra com a máxima 

força.  --------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

--- APÓS A INTRODUÇÃO DAS ALTERAÇÕES A PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO Nº. 296/2021 FICOU COM A REDAÇÃO SEGUINTE:  -----------   

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

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

1. Na sequência do concurso limitado por prévia qualificação, com publicidade 

internacional, foi adjudicada a proposta apresentada por DST - Domingos da 

Silva Teixeira, SA para execução da empreitada tendo por objeto a 

“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho”, 

tendo o contrato nº 205/2018 sido celebrado em 19-06-2018, o qual foi 

visado pelo Tribunal de Contas a 14-01-2019; -----------------------------------------  

2. A consignação da obra ocorreu em 23-04-2019;---------------------------------------  

3. Na 83ª Reunião de Câmara Ordinária, de 10-03-2021, foram aprovadas duas 

modificações objetivas do contrato (designadas MOC 4 e 5) através das 

Deliberações nº 96/2021 e 97/2021, bem como as correspondentes minutas 

do contrato; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Na 89ª Reunião de Câmara Ordinária, de 02-06-2021, foi aprovada uma 

nova modificação objetiva do contrato (designada MOC 6) através da 

Deliberação nº 253/2021; ---------------------------------------------------------------------  

5. Em sede de pronúncia sobre as minutas dos contratos mencionadas nos 

números 3 e 4 que antecedem, a DST se pronunciou no sentido de não 

aceitar o prazo de execução da empreitada delas resultantes, defendendo 

prorrogações que a Câmara Municipal de Loures, sustentada nos pareceres 

concordantes emitidos pelos seus serviços, pelo gestor do contrato e pela 

Fiscalização externa da empreitada, não considera legalmente procedentes, 

fundamentados ou aceitáveis; --------------------------------------------------------------  

6. De forma a que possam ser executados e pagos os trabalhos ordenados à 

DST e a obra continue a sua execução, se torna necessário que a DST 

proceda à assinatura dos adicionais ao contrato correspondentes às MOC 4, 

5 e 6 – o que, sem prejuízo da discordância quanto a parte do conteúdo, a 

DST admite fazer com a introdução nos respetivos textos de uma ressalva 

apenas quanto à sua não aceitação integral das deliberações camarárias 

que os suportam; -------------------------------------------------------------------------------  

7. Se trata de matéria de natureza estritamente formal, que não introduz 

qualquer alteração ao conteúdo decisório constante das referidas 

Deliberações. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

8. Na sequência de situações geológicas imprevisíveis, foram aprovados, pela 

Deliberação nº 253/2021, trabalhos a menos de contenção em estacas 

Larsen, no valor de €407.385,00 (quatrocentos e sete mil trezentos e oitenta 

e cinco euros), para o troço Pk 0+205 a 0+421, tendo vindo, porém a 

verificar-se in situ que esse valor deve ser corrigido para €357.425,79 

(trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e cinco euros e 

setenta e nove cêntimos), em função das medições efetuadas, procedendo-

se à retificação da quantidade do artigo de estaca prancha (2.3.5.1) do 

trabalho a menos aprovado naquela Deliberação, no valor de 640m2 ao qual 

corresponde o valor de 49.959,21€ (quarenta e nove mil novecentos e 

cinquenta e nove euros e vinte e um cêntimos); ---------------------------------------  
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9. Existe a necessidade de proceder à aprovação de diversos trabalhos a mais 

que resultam de situações imprevistas, não sendo suscetíveis de separação 

no âmbito da execução da empreitada, visando-se, em acréscimo, minimizar 

o relevante impacto público provocado na circulação de pessoas e bens, nos 

termos melhor descritos na Informação 0485/DI/TG/MR que integra a 

presente Deliberação, bem como dos pareceres da Fiscalização e do Gestor 

do Contrato, sem afetação da manutenção do equilíbrio económico-

financeiro do contrato de empreitada e do respetivo controlo de custos por 

parte da autarquia; -----------------------------------------------------------------------------  

10. Considerando que, em correspondência aos trabalhos a mais cuja 

aprovação se propõe, existem trabalhos a menos a considerar, de tal forma 

que o custo adicional resultante é de € 12.495,07 (doze mil quatrocentos e 

noventa e cinco euros e sete cêntimos), daqui decorrendo uma prorrogação 

de 13 (treze) dias do prazo da empreitada; ---------------------------------------------  

11. A necessidade de cumprimento dos prazos legais previstos para resposta 

ao empreiteiro no âmbito da fixação de preços, de ordens de execução, de 

aprovação de alterações às minutas de contratos adicionais não se mostram 

compatíveis com a periodicidade das sessões camarárias, será de proceder 

à delegação destas competências no Presidente da Câmara. ---------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36º, 

artigo 370º, 371º, 372º, 373º, 374º e 375º, todos do Decreto-Lei nº 18/2008, de 

29 de janeiro (CCP), na sua versão conferida pelo Decreto-lei nº 214-G/2015, 

de 2 de outubro, em vigor à data de aprovação das peças do procedimento, da 

alínea f) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e, bem 

assim, da alínea b) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de 

junho: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aprovar a retificação do valor dos trabalhos a menos, à modificação objetiva 

de contrato 6, aprovados pela Deliberação nº 253/2021, de 02.06.2021, que 

passa a ser de €357.425,79 (trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e 

vinte e cinco euros e setenta e nove cêntimos), acrescido de IVA, com os 

fundamentos constantes da Informação nº 0485/DI/TG/MR (…); -----------------  



 

                                                                                                                                            

83/132 

 

 

                                                                                                                                      93ª Reunião Ordinária - 2021-07-28 

2. Aprovar os trabalhos a mais melhor descritos na Informação nº 

0485/DI/TG/MR, e com os fundamentos dela constantes, no valor de 

€202.484,95 (duzentos e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e 

noventa e cinco cêntimos), sem IVA, e a sua respetiva ordem de execução, 

para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 371º, no nº 1 do artigo 372º e nº 2 

do artigo 373º, todos do CCP e os trabalhos a menos descritos na 

Informação nº 0485/DI/TG/MR, e com os fundamentos dela constantes, no 

valor de €189.989,88 (cento e oitenta e nove mil novecentos e oitenta e nove 

euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido de  IVA, e a sua respetiva ordem 

de execução, para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 379º do CCP; --------  

3. Aprovar, nos termos do artigo 373º do CCP, uma prorrogação legal de prazo 

da empreitada de treze (13) dias para a execução dos referidos trabalhos a 

mais, ocorrendo o termo da empreitada no dia 18 de setembro de 2021; ------  

4. Delegar no Presidente da Câmara, Dr. Bernardino Soares, a competência 

para a prática dos seguintes atos, no âmbito da execução do contrato de 

empreitada de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do 

Prior Velho”: --------------------------------------------------------------------------------------  

a) Aprovação da alteração às minutas dos contratos correspondentes às 

modificações objetivas nºs 4, 5 e 6, no sentido de introduzir uma 

cláusula que permita dar cumprimento aos Considerandos 6 e 7 da 

presente Deliberação; -----------------------------------------------------------------  

b) Aprovação da minuta do contrato relativa à modificação objetiva nº 6, 

dela fazendo constar a retificação dos trabalhos a menos agora 

aprovados; --------------------------------------------------------------------------------  

c) Aprovação da minuta do contrato relativa à presente modificação 

objetiva do contrato, (7) contratualizando os trabalhos a mais e a 

menos agora aprovados, nos mesmos termos; ---------------------------------  

d) Aprovação de trabalhos a mais e a menos integrados nas modificações 

objetivas do contrato números 4, 5, 6 e 7, e respetivas ordens de 

execução, bem como todos os atos para os quais seja competente o 

Dono da Obra nos termos do Código dos Contratos Públicos, desde 

que tais atos não importem a assunção de despesa para além da que 

se encontra cabimentada até à presente data. (…)” ---------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 352/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR: A 

SELEÇÃO DO TRABALHO DE CONCEÇÃO ORDENADO EM PRIMEIRO 

LUGAR; - A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS AOS TRÊS TRABALHOS 

ORDENADOS NA CLASSIFICAÇÃO; - A NOTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

DA SELEÇÃO AOS CONCORRENTES ADMITIDOS; - NO ÂMBITO DO 

PROCEDIMENTO AQUISITIVO PARA SELEÇÃO DE (1) TRABALHO DE 

CONCEÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS 

EDIFÍCIOS B6D E B7A E DO NOVO EQUIPAMENTO MUNICIPAL, NA 

QUINTA DAS URMEIRAS, EM LOURES (PROCº. N.º 53784/53785/DCA/2021)  

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

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

A. Na sequência da solicitação efetuada pelo Departamento de Planeamento 

e Gestão Urbanística (DPGU), através do registo webdoc E/42288/2020, 

informação n.º 107/DPGU/ATJ/EP/2020, foi deliberado pela Câmara 

Municipal, na sua 81.ª Reunião Ordinária, datada de 10 de fevereiro de 

2021, mediante aprovação da proposta n.º 54/2021, o lançamento do 

procedimento aquisitivo do tipo Concurso Público de Conceção, 

desenvolvido sob o n.º de processo 53784/53785/DCA/2021, com vista à 

seleção de 1 (um) Trabalho de Conceção para a Elaboração de Projeto de 

Reabilitação dos Edifícios B6D e B7A e do novo Equipamento Municipal, 

na Urbanização das Urmeiras. ------------------------------------------------------------  

B. Observada que foi toda a tramitação procedimental legalmente prevista, o 

júri elaborou o Relatório Final do procedimento (em anexo) o qual importa, 

agora, sujeitar a deliberação da Câmara Municipal de Loures, por ser o 
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órgão competente para a seleção do trabalho de conceção em causa, bem 

como para a atribuição dos prémios de participação, conforme decorre do 

estatuído nos números 1 e 2 do artigo 219.º-I, do Código dos Contratos 

Públicos (CCP) (na sua versão atualizada imediatamente anterior à 

alteração decorrente da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio). -------------------------  

C. De acordo com o teor do n.º 1, do artigo 1.º, do n.º 1, do artigo 3.º e do 

artigo 18.º, todos dos Termos de Referência do procedimento, encontra-se 

prevista a seleção de 1 (um) Trabalho de Conceção para a Elaboração de 

Projeto de Reabilitação dos Edifícios B6D e B7A e do novo Equipamento 

Municipal, na Urbanização das Urmeiras, bem como a atribuição de 

prémios ao primeiro, segundo e terceiro lugares, no montante de 

€10.000,00 (dez mil euros), €5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros) e 

€3.000,00 (três mil euros), respetivamente, mostrando-se ainda previsto 

que aos autores dos restantes trabalhos, que se distingam pela sua 

singularidade, possam ser atribuídas Menções Honrosas de natureza não 

pecuniária;  -------------------------------------------------------------------------------------  

D. A deliberação de aprovação do Relatório Final por parte do órgão 

competente, a Câmara Municipal de Loures, terá de ser tomada de acordo 

com o teor e as conclusões desse mesmo relatório final, nomeadamente 

com as deliberações vinculativas tomadas pelo júri, conforme resulta do 

número 1 do artigo 219.º-I do CCP;  -----------------------------------------------------  

E. Do teor do Relatório Final do procedimento aprovado pelo júri, e em 

síntese, evidencia-se a seguinte ordenação dos trabalhos de conceção 

premiados: --------------------------------------------------------------------------------------  

1.º Classificado – Trabalho n.º 3, da entidade concorrente FORA, 

Arquitetos, Lda. - com o prémio de €10.000,00 (dez mil euros);  ------------  

2.º Classificado – Trabalho n.º 1, da entidade concorrente Campos Costa, 

Arquitetos – com o prémio de €5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros); -  

3.º Classificado – Trabalho n.º 2, da entidade concorrente DADC, Serviços, 

Lda. – com o prémio de €3.000,00 (três mil euros); -----------------------------  

F. A deliberação de seleção a ser tomada pela Câmara Municipal deverá ser 

notificada simultaneamente a todos os concorrentes. ------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto, designadamente, nos 

números 1 a 3, do artigo 219.º-I, do CCP, aprovar:  --------------------------------------  

- A seleção do trabalho de conceção ordenado em primeiro lugar, a atribuição 

de prémios aos três trabalhos ordenados na classificação, bem como a 

notificação da deliberação de seleção aos concorrentes admitidos, tudo no 

âmbito do procedimento aquisitivo do tipo Concurso Público de Conceção, 

desenvolvido sob o n.º de processo 53784/53785/DCA/2021, com vista à 

seleção de 1 (um) Trabalho de Conceção para a Elaboração de Projeto de 

Reabilitação dos Edifícios B6D e B7A e do novo Equipamento Municipal, na 

Urbanização das Urmeiras. (…)”  --------------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, apesar de 

neste ponto terem sido apresentadas apenas três proposta, isso não invalida 

que não estejamos contentes com a proposta selecionada.  --------------------------  

Ao contrário do que foi dito na reunião onde aprovámos o lançamento da 

empreitada, penso que o procedimento e a forma que escolhemos de conceção 

traz benefícios. A proposta que hoje apresentamos é a prova de que vamos 

criar condições de requalificação e reabilitação de edifícios, mas também uma 

proposta nova para o novo edifício, que vem qualificar o espaço público que ali 

existe, algo que queríamos que esta intervenção fosse nesse sentido. Não só 

criando condições para instalar os nossos serviços, mas que também pudesse 

ser uma oportunidade de intervir naquele território, qualificando-o e dando mais 

valias a todo aquele espaço público.  ---------------------------------------------------------  

É uma proposta que nos parece muito positiva e, assim o entenda o próximo 

Executivo, pode vir a criar condições para no próximo ano vir a desencadear a 

execução do projeto de execução e a obra que queremos ali ver construída.  ---        

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente e senhor 

Vereador Tiago Matias, muito poderíamos voltar a dizer sobre este assunto, 

sobretudo sobre a ausência de estratégia que os senhores revelam desde o 
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momento em que fizeram esta aquisição, e volvido mais um mandato 

autárquico estamos agora a aprovar a proposta para a elaboração do estudo 

de requalificação.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Como o senhor Vereador teve oportunidade de findar a sua intervenção, esta 

proposta acarreta para o próximo Executivo Municipal a decisão. Assim, a 

questão que lhe quero fazer, porque não fiquei completamente elucidada com a 

informação que resulta da documentação é a seguinte: qual é, efetivamente, o 

grau de compromisso existente com a entidade, que fica em primeiro lugar 

classificada, para a elaboração do projeto? Face ao compromisso que daqui 

possa resultar, estando a menos de dois meses das eleições autárquicas, uma 

decisão contrária àquela que agora possamos aqui tomar não pode acarretar 

custos indemnizatórios para o Município?  --------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR JOÃO CALADO: Senhor Presidente, o Partido Social 

Democrata também considera que esta é uma obra que já devia estar feita, 

mas mais vale tarde que nunca. Portanto, cá estamos nós num percurso lento, 

mas a caminho.  ------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, gostaria de colocar uma questão, e principalmente deixar ficar uma 

nota, em termos de futuro, porque penso que estamos a tempo de a acautelar, 

porque as situações têm de jogar umas com as outras. Ou seja, aprovamos 

agora o Plano de Ação Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas que 

prevê um conjunto de medidas para os edifícios e equipamentos municipais, 

mas depois não vemos refletido nas propostas este tipo de ações que estão no 

plano.  Refiro-me concretamente à retenção de águas pluviais em edifícios e 

equipamentos municipais, que é a medida oito do Plano de Ação Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas que acabou de ser aprovado.  -----------------  

Portanto, deixo esta nota porque não é feita qualquer referência nos 

documentos que foram apresentados para deliberação no âmbito desta 

proposta, e parece-nos que este é um aspeto que pode ainda vir a ser 

acomodado na elaboração do projeto.  ------------------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Vejo que o senhor Vereador tomou 

boa nota da minha intervenção, quando referi que é preciso acompanhar a 

concretização dos planos que aprovamos. Dou-lhe os meus parabéns.  -----------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, as intervenções 

que aqui tidas neste ponto foram diferentes, e vejo que o senhor Vereador João 

Calado reconhece um caminho, o que já é importante e fico grato por isso.  -----  

Ao contrário da senhora Vereadora Sónia Paixão, em que o caminho é mais de 

perplexidade, porque este projeto que encetámos com muita dificuldade há oito 

anos, estava numa massa falida perdida onde estavam dois edifícios 

completamente devolutos, há mais de doze anos.  ---------------------------------------  

Senhora Vereadora, eu sei que estar-se esquecido não é a mesma coisa do 

que pôr as mãos na massa e ir à luta. Mas sabendo que a senhora Vereadora 

teve doze anos, dois edifícios de quinze pisos no centro da cidade de Loures, 

completamente esquecidos e abandonados, e dizer que não tivemos estratégia 

quando nesta proposta acolhemos, inclusive, propostas das várias bancadas 

políticas para residência de estudantes, a possibilidade de candidatar este 

projeto às hipóteses que estão a abrir para habitação jovem, porque o temos, 

direi que com esta ação criámos a estratégia que estamos a desenvolver. Se 

não o tivéssemos feito não havia estratégia, não havia projetos e não havia 

nada. Essa é que é a realidade.  ---------------------------------------------------------------  

Neste momento temos um projeto polivalente, com várias funções dentro da 

cidade que trará, não só do ponto de vista concreto de albergar em condições 

melhoradas a rendas acessíveis os nossos serviços municipais, vão ter uma 

opção para residência de estudantes, opção para habitação jovem e, ainda, 

poder intervir num espaço público com o novo edifício que qualificará, 

inquestionavelmente, aquela zona do nosso território.  ---------------------------------  

Portanto, penso que é demais dizer-se que não há estratégia. Naturalmente a 

situação demorou algum tempo, não foi fácil tirar estes dois edifícios da massa 

falida onde estavam e o caminho tem muitas pedras. Mas está a fazer-se, e 

esta proposta é muito positiva de forma a intervir no território.  -----------------------  

O senhor Vereador João Calado foi ao detalhe, por isso deixe-me também ir ao 

detalhe e dizer-lhe que não reparou que este edifício tem como proposta, na 
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sua cobertura, a aplicação de painéis fotovoltaicos, mas também uma cortina 

de refrigeração em todas as suas fachadas que não só contraria a entrada de 

demasiado sol no verão, como deixa entrar calor e aquecer todas as zonas 

habitacionais do edifício. Certamente isso não prejudica que olhemos para a 

proposta que o senhor Vereador aqui fez.  -------------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, vou responder à 

sua questão. Como o senhor Vereador Tiago Matias referiu, o próximo 

Executivo Municipal decidirá pelo projeto de execução, onde é perfeitamente 

possível incorporar, ainda, mais algumas valências deste tipo, que não têm de 

estar totalmente discriminadas. Portanto, a sua observação é pertinente e não 

é extemporânea.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às responsabilidades do Município com esta deliberação, não 

comprometemos o Município, nem vamos propô-lo até às eleições com a 

adjudicação do projeto de execução em concreto. Podíamos fazê-lo, se esta 

proposta for aprovada hoje, podíamos apresentar numa próxima reunião a 

proposta de início do procedimento para a elaboração, em concreto, do projeto 

de execução. Não vamos fazê-lo, porque entendemos que havendo um ano 

para que essa deliberação possa ser tomada, devemos esperar pela entrada 

em funções do próximo Executivo Municipal, que tomará a decisão que 

entender sobre isso. Mas, também pode tomar a decisão de não avançar para 

a elaboração do projeto de execução. Essa decisão é perfeitamente possível, e 

está na disponibilidade do Executivo Municipal que estiver em funções no 

próximo mandato.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, não ficamos, com esta deliberação, obrigados a fazer a próxima. Se 

houver algum pedido de indemnização destes concorrentes, será pelas horas 

de trabalho para a elaboração destas propostas o que é, manifestamente, 

pouco significativo se vier a acontecer. Mas não é uma situação muito habitual, 

nem tem grande significado em comparação com o valor do futuro projeto, e 

em comparação com o valor da futura obra.  -----------------------------------------------  
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A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, obrigado 

pelos esclarecimentos. Naturalmente que a palavra vale, e registamos como 

boa e fidedigna a palavra do senhor Presidente. ------------------------------------------  

No entanto, quero fazer um comentário à intervenção do senhor vereador Tiago 

Matias que ficou “amofinado” em relação à questão da estratégia. Mas a minha 

afirmação de ausência de estratégia está relacionada com o facto desta 

aquisição ter ocorrido há quatro anos atrás, igualmente em final de mandato 

autárquico e termos demorado os quatro anos até chegarmos a este ponto. 

Efetivamente, do ponto de vista de execução financeira não foi nada de 

extraordinário até agora, o que nos leva a intuir que esta medida e este 

propósito poderia e deveria ter sido levado a cabo anteriormente, permitindo, 

inclusive, que já estivéssemos mais avançados em todo este processo.  ----------  

Creio que é conhecido o entendimento da bancada do Partido Socialista sobre 

esta opção política, sobretudo a opção política que se quer tomar para a 

ocupação destes dois edifícios. Sabemos que estamos hoje muito melhor do 

ponto de vista da abrangência do que aquilo que estávamos há quatro anos 

atrás, aquando da primeira proposta que apresentaram na reunião de Câmara, 

que não tinha habitação jovem contemplada, nem o espaço de residências 

para estudantes, nem tudo aquilo que hoje acaba por estar aqui equacionado. -  

Temos muitas reservas sobre a nova centralidade nesta zona da cidade de 

Loures, sobretudo com os graves prejuízos que vai, uma vez mais, trazer ao 

centro da cidade de Loures, à rua da República. Se falarmos com os 

comerciantes, se os ouvirmos, sabemos o que se está a passar neste 

momento, em que grande parte dos serviços públicos estão, ainda, alguns em 

teletrabalho e acabam por não desfrutar e usufruir da cidade antevendo o que 

pode acontecer quando muitos dos serviços da Câmara passarem a ser 

deslocalizados para este edifício. Bem como o refeitório municipal, que ainda 

traz ao centro da cidade outros trabalhadores que não desempenham aqui as 

suas funções.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Cá estaremos, espero que noutra posição, para tentar emendar a mão e fazer 

o melhor possível deste investimento público.  --------------------------------------------  
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O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, não quero 

comentar as suas palavras. No entanto, quero dizer-lhe que desde o início que 

se afirmou que o objetivo de relocalização de serviços nestes novos edifícios 

era orientado para os serviços que estão em edifícios arrendados, fora do 

centro de Loures. A esmagadora maioria dos edifícios municipais no centro de 

Loures são propriedade do Município, os mais significativos, exceto um. 

Portanto, a ideia não é essa. Não vale a pena levantar esse fantasma.  -----------  

A ideia é que serviços que estão dispersos noutras zonas do território, em 

edifícios arrendados, fora do núcleo histórico central de Loures, se possam 

concentrar aqui, e não os que estão na zona mais central da cidade de Loures. 

Portanto, esse problema não se coloca e, do nosso ponto de vista, não deve 

colocar-se no futuro.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------------------------  

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

--- Eram dezasseis horas e trinta e cinco minutos quando a reunião foi 

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

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

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

PONTO VINTE E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 353/2021- 

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

SELEÇÃO DO TRABALHO DE CONCEÇÃO ORDENADO EM PRIMEIRO 

LUGAR; - A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS AOS TRÊS PRIMEIROS 

TRABALHOS E MENÇÕES HONROSAS AOS TRABALHOS ORDENADOS 

NA CLASSIFICAÇÃO DO QUARTO AO SEXTO LUGARES; - A NOTIFICAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DA SELEÇÃO AOS CONCORRENTES ADMITIDOS; - NO 

ÂMBITO O PROCEDIMENTO AQUISITIVO PARA SELEÇÃO DE (1) 
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TRABALHO DE CONCEÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO 

CENTRO CULTURAL DE LOURES (PROCº. N.º 53723/53724/DCA/2021) ------  

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

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

A.  Na sequência da solicitação efetuada pela Divisão de Estudos e Projetos 

(DEP), através do registo E/114263/2020, informação n.º 017/DEP/CCR, 

datada de 10/11/2020, foi deliberado pela Câmara Municipal, na sua 81.ª 

Reunião Ordinária, datada de 10 de fevereiro de 2021, mediante aprovação 

da proposta n.º 53/2021, o lançamento do procedimento aquisitivo do tipo 

Concurso Público de Conceção, desenvolvido sob o n.º de processo 

53723/53724/DCA/2021, com vista à seleção de 1 (um) Trabalho de 

Conceção para a Elaboração do Projeto do Centro Cultural de Loures. ------  

B.  Observada que foi toda a tramitação procedimental legalmente prevista, o 

júri elaborou o Relatório Final do procedimento (em anexo) o qual importa, 

agora, sujeitar a deliberação da Câmara Municipal de Loures, por ser o 

órgão competente para a seleção do trabalho de conceção em causa, para 

a atribuição dos prémios de consagração aos concorrentes selecionados 

bem como para a atribuição dos prémios de participação, conforme decorre 

do estatuído nos números 1 e 2 do artigo 219.º-I, do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), na sua versão atualizada imediatamente anterior à 

alteração decorrente da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio. --------------------------  

C.  De acordo com o teor do n.º 1, do artigo 1.º, do n.º 1, do artigo 4.º e do 

artigo 20.º, todos dos Termos de Referência do procedimento, encontra-se 

prevista a seleção de 1 (um) Trabalho de Conceção para a elaboração do 

Projeto do Centro Cultural de Loures, bem como a atribuição de prémios ao 

primeiro, segundo e terceiro lugares, no montante de €20.000,00 (vinte mil 

euros), €10.000,00 (dez mil euros) e €7.500,00 (sete mil e quinhentos 

euros) respetivamente, mostrando-se ainda previsto que aos autores dos 

restantes trabalhos, que se distingam pela sua singularidade, possam ser 

atribuídas Menções Honrosas de natureza não pecuniária, menções 

honrosas essas que o júri propôs no Relatório Final por si elaborado.  -------  

D.  A deliberação de aprovação do Relatório Final por parte do órgão 

competente, a Câmara Municipal de Loures, terá de ser tomada de acordo 
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com o teor e as conclusões desse mesmo Relatório Final, nomeadamente 

com as deliberações vinculativas tomadas pelo júri, conforme resulta do 

número 1 do artigo 219.º-I do CCP;  -----------------------------------------------------  

E.  Do teor do Relatório Final do procedimento aprovado pelo júri, e em 

síntese, evidencia-se a seguinte ordenação dos trabalhos de conceção 

premiados e dos trabalhos de conceção com menções honrosas: -------------  

TRABALHOS PREMIADOS: --------------------------------------------------------------------  

1.º Classificado – Trabalho n.º 17, da entidade concorrente Trapeziomatriz – 

Consultadoria, Lda. - com o prémio de €20.000,00 (vinte mil euros);  ---------  

2.º Classificado – Trabalho n.º 46, da entidade concorrente Pedro Domingos 

Arquitectos, Unipessoal, Lda. – com o prémio de €10.000,00 (dez mil 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Classificado – Trabalho n.º 48, da entidade concorrente José Maria 

Gonçalves Vieira e Tomás Cruz – com o prémio de €7.500,00 (sete mil e 

quinhentos euros); ----------------------------------------------------------------------------  

TRABALHOS COM MENÇÃO HONROSA: -------------------------------------------------  

4.º Classificado – Trabalho n.º 1, da entidade concorrente House Industries – 

Projetos de Arquitetura, Engenharia e Construção, Lda.; -------------------------  

5.º Classificado – Trabalho n.º 55, da entidade Carrilho da Graça, Arquitectos, 

Lda.; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

6.º Classificado – Trabalho n.º 36, da entidade concorrente Ricardo Jorge 

Frasco Nunes de Oliveira; ------------------------------------------------------------------  

F. A deliberação de seleção a ser tomada pela Câmara Municipal de Loures 

deverá ser notificada simultaneamente a todos os concorrentes. ---------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto, designadamente, nos 

números 1 a 3, do artigo 219.º-I, do CCP, aprovar:  --------------------------------------  

- A seleção do trabalho de conceção ordenado em primeiro lugar, a atribuição 

de prémios aos três primeiros trabalhos ordenados na classificação, a 

atribuição de menções honrosas aos trabalhos ordenados na classificação do 

quarto ao sexto lugares, bem como a notificação da deliberação de seleção aos 

concorrentes admitidos, tudo no âmbito do procedimento aquisitivo do tipo 

Concurso Público de Conceção, desenvolvido sob o n.º de processo 
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53723/53724/DCA/2021, com vista à seleção de 1 (um) Trabalho de Conceção 

para a Elaboração do Projeto do Centro Cultural de Loures. (…)” -------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, pego nas 

palavras da senhora Vereadora Sónia Paixão que tem agora uma oportunidade 

para poder votar favoravelmente um impulso significativo para a vitalidade do 

centro da cidade de Loures.  --------------------------------------------------------------------  

Neste ponto, basta ver os edifícios que se renovam na rua da República, ainda 

agora mais uma oficina foi demolida para construir um edifício de atividades 

económicas e habitação, e as lojas que vão abrindo são a prova de que, 

efetivamente, o esforço feito anteriormente continua a dar resultados.  ------------  

Relativamente à questão em concreto que aqui temos para deliberar, quero 

deixar três apontamentos:  ----------------------------------------------------------------------  

O primeiro é a qualidade que as propostas que vieram acrescentar à decisão 

que apresentamos, são cinquenta e seis propostas que, inquestionavelmente, 

trouxeram uma grande abrangência de possibilidades para a construção deste 

importante equipamento na cidade.  ----------------------------------------------------------  

Segundo, a solução que a sala de espetáculos encerra, de qualidade 

indiscutível e de opções de oferta cultural, que possibilitará que aí aconteça.  ---  

Terceiro, e não menos importante, é a relação com o espaço público 

envolvente da cidade. A correta e harmoniosa proposta cria, também, na sua 

envolvente, outras zonas de estadia, de praças, de zonas de espetáculo, de 

convívio, de estar e de relação não só com a várzea, mas com a cidade nova 

que acontecerá no Loures Nascente e com a parte mais antiga da cidade. 

Nesta proposta estas qualidades foram identificadas pelo júri, que nos parecem 

muito relevantes para a cidade e, naturalmente, para o concelho de Loures e, 

mais abrangente ainda, para a Área Metropolitana. Pensamos que é esta a 

escala que este equipamento poderá vir a trazer para a cidade, e estamos 

muito contentes com a seleção da proposta, face à oportunidade de 

qualificação e de oferta cultural que trará para o nosso concelho. -------------------  
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Por fim, quero deixar uma palavra de apreço a toda a equipa técnica, a todo o 

júri, que desde o início, desde a construção do programa preliminar até à 

decisão e ao trabalho de seleção, foram de um rigor e de um empenho que não 

posso deixar de assinalar e de valorizar.  ---------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E O SENHOR VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA. 

VOTARAM CONTRA A SENHORA VEREADORA E OS SENHORES 

VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA  --------------------------------  

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

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

PONTO VINTE E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 354/2021- 

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

ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE “IMÓVEL DE 

INTERESSE MUNICIPAL” DO MONUMENTO AOS MORTOS DA GRANDE 

GUERRA, SUBMETER A AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS E DISCUSSÃO 

PÚBLICA; - REMETER À DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL A 

PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO MONUMENTO COMO DE INTERESSE 

NACIONAL -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Que a participação de Portugal na I Guerra Mundial foi um marco da história 

do país do Sec. XX, tendo sido erigido em Loures, no centro da Praça da 

Liberdade, um monumento de homenagem aos naturais deste concelho 

mortos em batalha; ----------------------------------------------------------------------------  

B. A forte carga simbólica que este monumento representa para o município em 

geral e para várias famílias do concelho, em particular; ----------------------------  

C. Considerando o trabalho de investigação realizado pela Sr.ª Doutora Ana 

Paula Assunção, que aprofunda o valor da dimensão histórica militar, 

constante das cópias do seu artigo em anexo;  ---------------------------------------  
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D. O Sr. Presidente da Liga dos Combatentes, General Joaquim Chito 

Rodrigues, propõe a classificação do monumento como de interesse 

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

E. A classificação de “monumento de interesse municipal” permite uma maior 

proteção em operações urbanísticas futuras, quer por efeito do disposto nos 

artigos 151º e 154º do Regulamento do PDM, quer pela aplicação do 

Regime Juridico da Lei de Bases de Proteção do Património Cultural (Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro); --------------------------------------------------------------  

F. O conteúdo das informações dos serviços e do Sr. Diretor do Departamento 

do DPGU que propõem esta classificação, atentos aos documentos sob 

registo informático n.º E/57071/2019 e E/59191/2015, juntos ao Processo 

n.º 70017/CGT/PAT; --------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea t) do n.º 1 do 

artigo 33º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 25º e 57º 

do D.L. 309/2009, de 23 de outubro e artigos 25º e 27º da Lei n.º 107/2001, de 

8 de setembro: --------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovar a abertura do procedimento e a submissão a audiência de 

interessados e discussão pública, da classificação de “Imóvel de Interesse 

Municipal” ao monumento dos “Mortos da Grande Guerra", sito na Praça da 

Liberdade, em Loures, de acordo com a planta anexa. ---------------------------------  

Remeter à Direção Geral de Património Cultural a proposta de classificação do 

monumento como de interesse nacional, incluído numa proposta mais 

abrangente, que englobe os 329 monumentos, 233 talhões e 96 ossários 

existentes em Portugal, referentes aos conflitos armados do século XX e aos 

seus mortos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Após conclusão do procedimento, os imóveis devem ser integrados na listagem 

do Anexo I do Regulamento do PDM de Loures e nas Cartas de Estrutura 

Patrimonial e Condicionantes. (…)” -----------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 355/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR 

SUBMETER A DISCUSSÃO PÚBLICA, POR UM PERÍODO DE (20) DIAS 

UTEIS, A DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DENOMINADA 

"UNIDADE DE EXECUÇÃO Nº 1 DA QUINTA DO FOGE AO VENTO" (PROCº. 

Nº. 69.347/IGT/UE - ANLORBEL – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, S.A.) -----------------------------------------------------  

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

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

A. A ANLORBEL - Comércio de Materiais de Construção e Decoração S.A. 

solicitou a delimitação de uma Unidade de Execução a concretizar por 

iniciativa particular (proprietário), sob o pedido com o n.º 

69347/IGT/UE/2021; --------------------------------------------------------------------------  

B. O pedido tem enquadramento nos artigos 147º e 149º do Regime dos 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 e no 

disposto no n.º 3 do artigo 193º do RPDM; ---------------------------------------------  

C. A área a delimitar abrange uma superfície de 1,3 ha, localizada em Frielas, 

na União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 

encontrando-se enquadrada pelo Estudo de enquadramento à delimitação 

de Unidades de Execução da Quinta do Foge ao Vento; ---------------------------  

D. A proposta tem em vista a legalização das instalações existentes; -------------  

E. A área em questão não se encontra abrangida por Plano de urbanização 

nem por Plano de Pormenor, pelo que, de acordo com o n.º 4 do artigo 148º 

e 89º do RJIGT, é obrigatório promover, previamente à sua aprovação, um 

período de discussão pública, anunciada com antecedência mínima de 5 

dias úteis e por período não inferior a 20 dias úteis; ---------------------------------  

F. Para enquadramento da pretensão, foram definidos os princípios 

orientadores de organização e ocupação da operação urbanística, 

expressos nos Termos de Referência da Unidade de Execução 1 da Quinta 

Foge ao Vento; ---------------------------------------------------------------------------------  

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 
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Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 (aplicável 

por força do n.º 4 do artigo 148º) e artigo 149º do mesmo diploma: -----------------  

Submeter a discussão pública por um período de 20 dias úteis, a delimitação 

da Unidade de Execução, denominada de “Unidade de Execução n.º 1 da 

Quinta do Foge ao Vento”, abrangendo a área definida e os termos de 

referência que constam da proposta dos serviços municipais em (…)”. ------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 356/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR 

SUBMETER A DISCUSSÃO PÚBLICA, POR UM PERÍODO DE (20) DIAS 

UTEIS, A DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DENOMINADA 

"UNIDADE DE EXECUÇÃO DA FREIXEIRA" (PROCº. Nº. 69.755/IGT/UE -  

ABEL ESTEVES MATIAS)-----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Abel Esteves Matias solicitou a delimitação de uma Unidade de Execução a 

concretizar por iniciativa particular (proprietário) sob o pedido com o n.º 

69755/IGT/UE/2021; ---------------------------------------------------------------------------  

B. O pedido tem enquadramento nos artigos 147º e 149º do Regime dos 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 e no 

disposto no n.º 3 do artigo 193º do RPDM; ----------------------------------------------  

C. A área a delimitar abrange uma superfície de aproximadamente 3,5 ha, 

localizada na Freixeira, Freguesia de Lousa, englobando a totalidade do solo 

urbanizável afeto a espaços de atividades económicas - de indústria e 

terciário; -------------------------------------------------------------------------------------------  

D. A proposta tem em vista o desenvolvimento de uma operação urbanística 

para edificação de um condomínio industrial;-------------------------------------------  

E. A área em questão não se encontra abrangida por Plano de urbanização 

nem por Plano de Pormenor, pelo que, de acordo com o n.º 4 do artigo 148º 
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e 89º do RJIGT, é obrigatório promover, previamente à sua aprovação, um 

período de discussão pública, anunciada com antecedência mínima de 5 

dias úteis e por período não inferior a 20 dias úteis; ----------------------------------  

F. Para enquadramento da pretensão, foram definidos os princípios 

orientadores de organização e ocupação da operação urbanística, expressos 

nos Termos de Referência da Unidade de Execução da Freixeira; ---------------  

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 

abrigo das atribuições previstas nas alíneas n), do n.º 2, do artigo 23º do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013 e ainda nos termos do artigo 89º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 (aplicável 

por força do n.º 4 do artigo 148º) e artigo 149º do mesmo diploma: -----------------  

Submeter a discussão pública por um período de 20 dias úteis, a delimitação 

da Unidade de Execução, denominada de “Unidade de Execução da Freixeira”, 

abrangendo a área definida e os termos de referência que constam da proposta 

dos serviços municipais em (…)”.  -------------------------------------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Presidente, gostaria de 

prestar uma breve informação em complemento desta deliberação. Assim, 

quero dizer que, neste momento, temos no Município um conjunto de áreas de 

instalação para atividades económicas muito relevantes.  -----------------------------  

Assim, se me permitir passarei rapidamente a enunciar, para termos noção do 

que está a acontecer no nosso Município no que concerne à instalação de 

atividades económicas: Tocadelos, cinco vírgula nove hectares. Casal dos 

Reias, vinte e quatro hectares. Loures Nascente, dezassete hectares. Planalto 

da Caldeira, quarenta e um vírgula cinco hectares. Encosta do Conventinho, 

quatro vírgula dois hectares. Regatinho de Pintéus, zero vírgula cinco hectares. 

Quinta do Foge ao Vento, qua acabámos de deliberar, um vírgula dois hectares 

e Freixieira, quatro vírgula dois hectares.  --------------------------------------------------  

Por fim, com algum simbolismo que quero partilhar convosco, o edifício 

multiusos Oriente, com três vírgula sete hectares, que aprovámos há uns 

meses a arquitetura deste espaço. Quero dar nota que temos estado em 
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trabalho com um promotor francês, este espaço de trinta e sete mil metros 

quadrados será, ao contrário do que estava anteriormente licenciado onde todo 

o embasamento estaria para zona de galeria comercial, o que nos preocupava 

muito. Neste momento, este espaço está aprovado, toda a sua totalidade, para 

serviços e introduz, neste caso específico, na Vila de Moscavide, quase três mil 

trabalhadores naquela zona do nosso concelho, totalmente vocacionado para a 

atividade de serviços e escritórios. Numa relação de escritórios pós COVID, em 

que o estudo que se faz é completamente vocacionado para a qualidade do 

espaço de serviços, com zonas de lazer, espaços verdes e um conjunto de 

zonas de conforto para os trabalhadores.  --------------------------------------------------  

Resumindo, estamos neste momento, no nosso concelho, sem contarmos com 

a Quinta dos Remédios que também terá a sua componente de atividades 

económicas, com mais de cem hectares de área de atividades económicas em 

fase de instalação no concelho de Loures.  -------------------------------------------------  

Naturalmente não é para amanhã. É um trabalho que já começou há muito 

tempo, e não posso deixar de valorizar, não só o empenho do serviço de 

urbanismo, mas aqui é fundamental, também, salientar o apoio inquestionável 

e muito importante da Divisão de Atividades Económicas desta Câmara, para 

mobilizar e captar este investimento de mais de cem hectares que teremos, a 

médio prazo, no nosso concelho. Isto significa a alteração do paradigma deste 

nosso território. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 357/2021- 

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

DEFERIMENTO DA LICENÇA DE LOTEAMENTO E RESPETIVAS 

CONDIÇÕES; -  O VALOR DA CAUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS TAXAS 

(PROCº. Nº. 62.887/LA/L/OR/2015 - JOSÉ ANIBAL VELEZ REBOLA) -------------  

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

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  
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A.  José Aníbal Velez Rebola veio propor a aprovação da operação de projeto 

de loteamento, na Rua Alto da Cruzinha, Bairro Vinha dos Frades, em Santa 

Iria de Azóia, na União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 

talha e Bobadela, tendo para o efeito sido formado o processo n.º 

62.887/LA/L/OR/2015.-------------------------------------------------------------------------  

B. O projeto de Loteamento foi aprovado por deliberação da Câmara a 

27/03/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. Foram entretanto entregues os respetivos projetos de especialidades para 

garantir a execução das obras de urbanização.----------------------------------------  

D. O teor das informações dos serviços municipais e o despacho do Diretor do 

DPGU a fls. 1126, propõem deferir a licença de loteamento com obras de 

urbanização, fixar o valor da caução e liquidar as respetivas taxas;  ------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto do nº 1 do artigo 5º e 

do n.º 1 artigo 23º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), 

estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

vigente: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deferir a licença de loteamento, nos termos mencionados na informação 

técnica a fls. 1120 a 1122 e despachos a fls. 1126, conforme pretensão 

instruída no processo 62887/LA/L/OR/2015, em nome de José Aníbal Velez 

Rebola. (…)” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO VINTE E OITO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 358/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 

7/1989 QUE INCIDE SOBRE O LOTE 1, NO BAIRRO DA COURELA DAS 

COCHEIAS, EM SANTA IRIA DA AZÓIA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

SANTA IRIA DA AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA  (PROCº. Nº. 

68.298/URB_L_L – DINARICA, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.) ------------------  



 

                                                                                                                                            

102/132 

 

 

                                                                                                                                      93ª Reunião Ordinária - 2021-07-28 

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

A. Dinarica Sociedade Imobiliária, S.A., requereu a licença administrativa de 

operação urbanística de alteração ao alvará do loteamento n.º 07/1989 e 

respetivo aditamento, sito no Bairro da Courela das Cocheias, em Santa 

Iria de Azóia, na União das freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 

Talha e Bobadela, dando lugar ao Processo n.º 68298/URB/L/L; ---------------  

B. A alteração preconizada incide sobre o Lote 1, acarretando: --------------------  

− Alteração da área do lote, dos parâmetros urbanísticos e polígonos de 

implantação das edificações propostas, com consequente retificação dos 

parâmetros urbanísticos; -------------------------------------------------------------------  

C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da consulta pública, não 

resultou qualquer oposição à pretensão de alteração do loteamento; ---------  

D. Foi consultada a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Santa Iria 

de Azóia, São João da Talha e Bobadela, tendo esta dado parecer 

favorável no documento com o registo informático n.º E/33940/2021;  --------  

E. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do 

Diretor do DPGU com o n.º E/54548/2021, 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 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 07/1989 que incide sobre o 

Lote 1, na Rua da Alvorada, do Bairro da Courela das Cocheias, em Santa Iria 

de Azóia, nos termos dos parâmetros urbanísticos referidos na Planta Síntese, 

e do quadro urbanimétrico, conforme pretensão instruída no processo 

68298/URB/L/L, em nome de Dinarica, Sociedade Imobiliária, S.A. (…)” ----------  

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

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE ------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO VINTE E NOVE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 359/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 

1/2002, NO BAIRRO TRÓIA, EM SANTA IRIA DA AZÓIA, NA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SANTA IRIA DA AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E 

BOBADELA (PROCº. Nº. 68.266/URB – JOÃO MANUEL HENRIQUES DA 

SILVA GRAVE) -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A.  João Manuel Henriques da Silva Grave, requereu uma alteração ao alvará 

de licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 01/2002, de 10-04-2002, 

sito no Bairro Tróia, Santa Iria de Azóia, na União das Freguesias de Santa 

Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela;   ----------------------------------------  

B. A proposta consiste na unificação dos lotes 104 e 105, mantendo os 

parâmetros urbanísticos, exceto o nº de fogos que se reduz em 1 e a área 

do anexo, que se reduz a um único com a área não superior a 25m2;  ---------  

C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da consulta pública, não resultou 

qualquer oposição, reclamação ou sugestão à pretensão de alteração do 

loteamento; ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. Foi consultada a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 

Talha e Bobadela, através do E/33967/2021, a qual emitiu parecer favorável; 

E. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do Diretor 

do DPGU (E/69621/2021) é proposto aceitar o pedido de alteração ao Alvará 

de Loteamento;  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do art. 5º e do art. 23º e n.º 4 do art. 27º do RJUE (Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente: -----------------------------------------  

Aprovar, a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará nº 01/2002, no 

Bairro Tróia, em Santa Iria de Azóia, na União das freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, nos termos expressos na planta síntese 
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e quadro urbanimétrico, conforme pretensão instruída no processo 68266/URB 

em nome de João Manuel Henriques da Silva Grave. (…)” ----------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 360/2021- SUBSCRITA 

PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A ALTERAÇÃO À 

LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ Nº. 09/1994, NA 

URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO CONVENTINHO, EM SANTO ANTÓNIO 

DOS CAVALEIROS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO 

DOS CAVALEIROS E FRIELAS (PROCº. Nº. 31.919/U – AGNOLAIV – 

SOCIEDADE CONSTRUTORA DE VIALONGA) ------------------------------------------  

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

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

A.  A Agnolaiv – Sociedade de Construtora de Vialonga, requereu uma 

alteração à licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 09/1994, de 

12.07.1994, sito na Quinta do Conventinho – Santo António dos Cavaleiros, 

na União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas;  -----------  

B. A proposta consiste na alteração dos parâmetros urbanísticos deste 

loteamento, nomeadamente, e em síntese: ---------------------------------------------  

a. Através da alteração do desenho urbano da designada 2ª 

subfase localizada entre a Av. Luís de Camões e a Rua 

Fernão Mendes Pinto (lote 65 a 69 – agora designados 65a 

a 65e - 71, 72a, 72b, 77a, 77b, 78a 78b, 92a e 92b); -----------  

b. Alteração do número de fogos nos quarteirões não 

edificados da 1ª subfase (lotes 73 a 76 e 79 a 86); --------------  

c. Alteração da implantação e áreas de três lotes de moradias 

da 1ª subfase (lotes 87, 88 e 90); -------------------------------------  

d. Concentração das atividades económicas nos lotes 92a e 

92bc, com redução da percentagem da sua área total de 

15% para 5,9%, fundamentadas no disposto no ponto 5 do 
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art.º 64ºdo Regulamento do PDM, constatando-se as 

múltiplas unidades comerciais já existentes, há anos sem 

ocupação e sem procura; -----------------------------------------------  

e. Manutenção da área bruta de construção; -------------------------  

C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da consulta pública, não resultou 

qualquer oposição, reclamação ou sugestão à pretensão de alteração do 

loteamento; ---------------------------------------------------------------------------------------  

D. Foi consultada a União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas, a fls. 3924, a qual emitiu parecer favorável; ----------------------------------  

E. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do Diretor 

do DPGU (a fls. 3931 a 3933 do Processo 31.919/U) é proposto aceitar o 

pedido de alteração ao alvará de loteamento;  -----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas do 

disposto no n.º 1 do art. 5º e do art. 23º e n.º 4 do art. 27º do RJUE (Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente: -----------------------------------------  

Aprovar, a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará nº 09/1994, 

que se refere à urbanização da Quinta do Conventinho, em Santos António dos 

Cavaleiros, nos termos expressos na síntese e quadro urbanimétrico, conforme 

pretensão instruída no processo 31.919/U, em nome de Agnolaiv – Sociedade 

Construtora de Vialonga. (…)” ------------------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, duas 

questões concretas sobre este ponto e uma outra sobre uma situação que está 

a acontecer na urbanização.  -------------------------------------------------------------------  

As questões concretas é porque da informação que recebemos não 

conseguimos quantificar, nem perceber, para além de percebermos que há um 

aumento de fogos, mas não conseguimos perceber como é que se vão 

desdobrar esses fogos, porque não há aumento de construção. Ou seja, quais 



 

                                                                                                                                            

106/132 

 

 

                                                                                                                                      93ª Reunião Ordinária - 2021-07-28 

são as alterações, em concreto, em cada um dos fogos, de uma forma 

genérica. Por exemplo, quantos fogos passam de T2, ou T3 para T1.  -------------  

A segunda questão está intrinsecamente ligada à anterior. Ou seja, o porquê 

dessa alteração. Não se entende qual é motivo objetivo que leva a que seja 

apresentada hoje esta proposta.  --------------------------------------------------------------  

A outra questão não está relacionada com a urbanização, mas sim com uma 

situação que está a acontecer. Como sabem conheço bem esta urbanização, 

passei lá há dois ou três dias e reparei que uma das frações para atividades 

económicas está ocupada, neste momento, como habitação. Assim, gostaria 

de saber se o Município tem conhecimento da situação e o que pensa fazer 

sobre este assunto, porque questionei algumas pessoas que me disseram que 

existem pessoas a viver naquela fração de atividades económicas. Não 

percebemos o que se está a passar, como é que o Município deixa que 

aconteça uma situação destas, já para não falar do condomínio do prédio que 

também é questionável.  -------------------------------------------------------------------------  

Portanto, como é que o Município e a sua equipa de fiscalização, que agora 

está um pouco defraudada, deixam que isto aconteça, porque esta situação 

não é de hoje, já tem uns meses largos. Gostaríamos de perceber o que se 

passa, em concreto, ou se sou eu que estou errado.  -----------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, a nossa equipa de 

fiscalização está na plenitude das suas funções. Ou seja, as funções da 

Unidade de Fiscalização foram assumidas pela Divisão Operacional, pela 

Polícia Municipal, conforme a lei permite e conforme despachos competentes 

nessa matéria. Portanto, o Município continua a ter, até de forma mais atenta e 

reforçada, neste momento, uma fiscalização em todo o território Municipal.  -----  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: Senhor Vereador, quanto à questão 

que menciona de ilegalidade se nos puder fazer chegar qual o local, em 

concreto, agradeço, para que a equipa faça essa verificação. ------------------------  

Sobre a proposta, ela já tinha sido deliberada há um tempo atrás e a única 

alteração que posso confirmar e clarificar está relacionada com o desenho e a 

disposição da implantação da zona de atividades económicas desta subfase. 
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Em concreto, entre a última alteração e esta, posso fazer-lhe chegar 

posteriormente, com mais detalhe, a alteração métrica de fração a fração. Mas 

tive o cuidado de analisar que está relacionada simplesmente com a questão 

da implantação do desenho, de uma melhor adequação ao lote, da zona de 

atividades económicas desta subfase.  ------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, se calhar 

expliquei-me mal, eu não tenho dúvidas em relação às atividades económicas.   

Em relação ao local é simples, se estiver a visualizar a urbanização, existe um 

café e nos edifícios à frente da escola há dois ou três espaços comerciais, e o 

espaço em frente ao cabeleireiro e ao escritório de advogados está ocupado 

como habitação.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador o que questionei foi o seguinte: há uma proposta de aumento 

do número de fogos, como não há aumento de construção, nem de áreas, 

aquilo que quero perceber, porque o alvará salvo melhor lembrança não tem 

previstos nenhum T4, tem previstos maioritariamente T2 e T1 e alguns T3. Ora, 

se vamos aumentar os fogos temos de desdobrar estes de alguma forma. 

Portanto, quais são os fogos que estão a ser desdobrados? É importante 

sabermos, para podermos analisar a proposta, quais e quantos fogos passam 

de uma tipologia para outra.  --------------------------------------------------------------------  

Gostaria também de saber quem é que pediu esta alteração, se foi o 

urbanizador, ou se foi o Município que teve esta iniciativa?  ---------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR TIAGO MATIAS: O requerimento para a alteração foi 

apresentado pelo promotor, mas não estou em condições de lhe prestar outra 

informação agora. Se entender que a posso fornecer posteriormente e com o 

detalhe que exigiu estou disponível para isso, se entender que é preferível 

adiar a proposta também estou disponível para que assim aconteça.  -------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, estamos a 

falar em mais de sessenta fogos. Penso que é melhor adiar o ponto, porque em 

termos da estratégia municipal de habitação não é entendível o porque da 

diminuição do número de fogos com maior tipologia. Não é entendível de uma 
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forma objetiva. São mais sessenta fogos, poderá dizer que em novecentos 

fogos não é muito, mas é, e é preciso percebermos porquê.  -------------------------  

Se, pura e simplesmente, acabarmos com a oferta de novos fogos T3 na 

urbanização, para além do que já existe, estamos a abdicar de famílias com 

duas crianças. Portanto, é preciso perceber qual é o objetivo desta alteração. 

Assim, aceito a sugestão do senhor Vereador para que nos seja explicada esta 

situação, relativamente ao porquê e ao objetivo concreto da proposta.  ------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhores Vereadores, vamos manter 

a proposta em Ordem do Dia.  -----------------------------------------------------------------  

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA EM ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E UM - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 361/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, PARA APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO PARA A FREGUESIA DE BUCELAS (PROCº. 

Nº 36.598/OM-F) -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. A Junta de Freguesia da Bucelas propôs o nome do topónimo “Rua Joaquim 

Manuel Jerónimo Capricho”, para denominar uma artéria na localidade de 

Vila de Rei, em Bucelas;  ---------------------------------------------------------------------  

B. O topónimo proposto foi aprovado na décima quarta reunião ordinária da 

Assembleia de Freguesia de Bucelas, realizada no dia 23 de junho do 

corrente ano;   -----------------------------------------------------------------------------------  

C. Pelo teor da informação dos serviços municipais e pelo despacho do Sr. 

Diretor do DPGU, a fl. 458, é manifestada a concordância e solicitada a 

aprovação de topónimo na localidade de Vila de Rei, na Freguesia de 

Bucelas; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência estabelecida na alínea ss), 

do n.º 1, do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos 

termos do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia em 

vigor, delibere aprovar o seguinte de topónimo na Freguesia de Bucelas. ---------  

Denominar “Rua Joaquim Manuel Jerónimo Capricho”, ao troço de arruamento 

com início indeterminado, no limite do Concelho e termo na Rua General 

Humberto Delgado; Rua da Mata. (…)” ------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA E DOIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 362/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR: 

- O RELATÓRIO FINAL; - A ADJUDICAÇÃO DO LOTE 1 E A NÃO 

ADJUDICAÇÃO DO LOTE 2; - A MINUTA DO CONTRATO; - NO ÂMBITO DO 

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO ---------------  

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

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

A. Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal, foi instruído e 

lançado o procedimento aquisitivo do tipo Concurso Público, com anúncio no 

Jornal Oficial da União Europeia, tudo em conformidade, designadamente, 

com o previsto na alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, (repristinado pela Resolução da Assembleia da República n.º 

86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, 

alínea a), 36.º, 46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos 

do Código dos Contratos Públicos (na sua versão anterior às alterações 

decorrentes da Lei n.º 30/2021 de 31 de maio),  que correu sob o n.º de 

processo 54335/DCA/2021, tendente à celebração de contrato(s) para 

“Aquisição de Apólices de Seguro”, por parte do Município de Loures, por 

lotes, que inclui apólices de Acidentes de Trabalho, de Multirriscos, de 

Máquinas Casco, de Bens em Leasing, de Arvoredo, de Acidentes Pessoais 
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Autarcas, de Acidentes Pessoais Bombeiros – Comando e Ativo, de 

Acidentes Pessoais Bombeiros – Restantes Quadros, de Acidentes Pessoais 

Utentes Instalações Desportivas, de Acidentes Pessoais Iniciativas 

Temporárias, de Acidentes Pessoais Atividades Temporárias, de Acidentes 

Pessoais Voluntariado, de Acidentes Pessoais Escolar, de Acidentes 

Pessoais Plataforma Elevatória, de Automóvel e de Responsabilidade Civil; 

B. O contrato, incluindo as apólices que o integram, vigorará pelo período de 

24 (vinte e quatro) meses, com início de produção de efeitos a 1 de janeiro 

de 2022, caso o visto do Tribunal de Contas seja anterior a tal data, ou no dia 

imediatamente seguinte ao do Visto do Tribunal de Contas, caso tal Visto 

seja dado após o referido dia 1 de janeiro de 2022;     ----------------------------------  

C. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas o júri do 

procedimento elaborou o Relatório Preliminar com análise e avaliação das 

propostas apresentadas pelos concorrentes; ----------------------------------------------  

D. Subsequentemente, os concorrentes foram notificados do Relatório 

Preliminar para se pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito de 

audiência prévia;  ----------------------------------------------------------------------------------  

E. Tendo-se procedido à audiência prévia, não houve lugar à apresentação 

de quaisquer observações ao abrigo desse direito por parte dos 

concorrentes; ----------------------------------------------------------------------------------------  

F. Cabe, agora, submeter ao órgão competente para a decisão de contratar, 

a Câmara Municipal de Loures, o Relatório Final que consta em anexo, com 

vista à aprovação do mesmo, o qual integra proposta de deliberação de 

adjudicação à proposta apresentada pela concorrente Fidelidade - 

Companhia de Seguros, S.A. para o Lote 1, pelo preço de €1.380.305,98 

(um milhão trezentos e oitenta mil trezentos e cinco euros e noventa e oito 

cêntimos), considerando o atributo preço de cada uma das apólices que 

integram o referido lote, para cada um dos anos de vigência contratual e  

demais atributos que fazem parte integrante da sua proposta (mormente a 

Existência de Prestadores de Serviços Médicos e respetiva localização e o 

acesso direto à informação médica dos trabalhadores sinistrados, por parte 

da equipa médica do Município de Loures, através de plataforma 

informática), proposta essa para a qual se remete e dá aqui por 
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integralmente reproduzida, e proposta de deliberação de não adjudicação do 

Lote 2, em virtude de ser proposta a exclusão da única proposta 

apresentada para esse lote, tudo nos termos e fundamentos que constam do 

predito Relatório Final; ----------------------------------------------------------------------------  

G. Quanto ao preço de €1.380.305,98 (um milhão trezentos e oitenta mil 

trezentos e cinco euros e noventa e oito cêntimos) proposto pela concorrente 

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. para o Lote 1, e apresentado no 

respetivo anexo para o efeito, evidencia-se que resulta da soma dos preços 

para cada apólice evidenciados nesse anexo para o primeiro ano, somado 

aos preços para cada apólice respeitantes ao segundo ano, sendo que para 

o segundo ano a apólice respeitante aos acidentes de trabalho tem um 

incremento de preço de €607.129,09 (seiscentos e sete mil cento e vinte e 

nove euros e nove cêntimos) para €622.041,87 (seiscentos e vinte e dois mil 

e quarenta e um euros e oitenta e sete cêntimos). ---------------------------------------  

H. O preço de €1.380.305,98 (um milhão trezentos e oitenta mil trezentos e 

cinco euros e noventa e oito cêntimos), proposto pela concorrente Fidelidade 

- Companhia de Seguros, S.A., para o Lote 1, acrescido de 5% desse 

mesmo preço, nos termos previstos no n.º 4, da cláusula 14.ª do Caderno de 

Encargos do procedimento, implica um preço contratual global no montante 

de €1.449.321,28 (um milhão quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e 

vinte e um euros e vinte e oito cêntimos); ---------------------------------------------------  

I. Adjudicada que seja a proposta da referida concorrente Fidelidade - 

Companhia de Seguros, S.A., referente ao Lote 1 do procedimento, se 

mostra necessária a aprovação, por parte da Câmara Municipal, do projeto 

de minuta do contrato a celebrar, (…); -------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto na alínea dd), do 

número 1, do artigo 33.º, do anexo I, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, nos 

artigos 73.º, 76.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 148.º, todos do Código dos 

Contratos Públicos (na sua versão anterior às alterações decorrentes da Lei n.º 

30/2021 de 31 de maio), aprovar: -------------------------------------------------------------  

1- O Relatório Final (…), nos exatos termos que dele constam, com inerente 

proposta de adjudicação à proposta apresentada pela concorrente 
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Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. para o Lote 1, pelo preço 

€1.380.305,98 (um milhão trezentos e oitenta mil trezentos e cinco euros e 

noventa e oito cêntimos), acrescido de 5% desse mesmo preço, nos termos 

previstos no n.º 4, da cláusula 14.ª do Caderno de Encargos do 

procedimento, o que implica um preço contratual global no montante de 

€1.449.321,28 (um milhão quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e 

vinte e um euros e vinte e oito cêntimos), bem como de acordo com os 

demais atributos que fazem parte integrante da sua proposta, para a qual se 

remete e dá aqui por integralmente reproduzida e com proposta de não 

adjudicação do Lote 2 em virtude de ser proposta pelo júri a exclusão da 

única proposta apresentada para esse lote, tudo nos termos e fundamentos 

que constam do referido Relatório Final; ----------------------------------------------------  

2- O projeto de minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures e 

a Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., respeitante à adjudicação do 

Lote 1 do procedimento em apreço nesta proposta. (…)” -------------------------------  

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

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

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, gostaria 

de esclarecer a alteração à documentação dos últimos dias, uma vez que o júri 

detetou um erro na sua deliberação, relacionado com o lote um, mas que não 

altera a ordenação dos candidatos. Mas, de facto, havia ali uma questão que 

não estava bem avaliada relacionada com os serviços de medicina no concelho 

de Loures, que estão assegurados na proposta que ficou em primeiro lugar, ao 

contrário daquilo que estava na decisão inicial do júri.  ---------------------------------  

Quanto ao lote dois, há a necessidade de lançar o novo procedimento, que 

será o ponto seguinte, já que houve coberturas a que o mercado não dá 

resposta. Por isso temos de lançar novo procedimento sem essas coberturas, 

que estão relacionadas com os danos causados por veículos do Município em 

equipamentos e infraestruturas também do Município. Portanto, as companhias 

não cobrem este tipo de incidentes, apenas cobrem em viaturas também do 

Município, pelo que temos de reformular a proposta. É isso que está presente à 

Câmara hoje. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E TRÊS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 363/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR: 

- A DISPENSA DO DISPOSTO NO N.º 1 DO ARTIGO 73º DA LEI DO 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021; - O INÍCIO, TIPO E PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO; - A NOMEAÇÃO DO JURI E DO GESTOR DO 

CONTRATO; - NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 

APÓLICES DE SEGURO  -----------------------------------------------------------------------  

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

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

A. Mediante deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 

reunião, datada de 28 de julho de 2021, não houve lugar à adjudicação do Lote 

2, do procedimento aquisitivo desenvolvido sob o n.º de processo 

54335/DCA/2021, com vista à celebração de contratos para “Aquisição de 

Apólices de Seguro” por parte do Município de Loures em virtude de não ter 

sido admitida a única proposta apresentada no procedimento para tal lote; ------  

B. Pelo serviço requisitante, a DAG, da contratação das apólices de seguro a 

que o referido Lote 2, não adjudicado, dizia respeito, foi efetuada a informação 

Webdoc n.º E/85541/2021, datada de 20 de julho de 2021, com os respetivos 

anexos, reiterando a necessidade de ser iniciado um processo de contratação 

pública no sentido de se celebrar um contrato para “Aquisição de Apólices de 

Seguro”, por parte do Município de Loures, que incluirão as apólices de seguro 

que integravam aquele Lote 2, ou seja, Apólice Acidentes Pessoais Autarcas; 

Apólice Acidentes Pessoais Bombeiros – Comando e Ativo; Apólice Acidentes 

Pessoais Bombeiros – Restantes Quadros; Apólice Acidentes Pessoais Utentes 

Instalações Desportivas; Apólice Acidentes Pessoais Iniciativas Temporárias; 
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Apólice Acidentes Pessoais Atividades Temporárias; Apólice Acidentes 

Pessoais Voluntariado; Apólice Acidentes Pessoais Escolar; Apólice Acidentes 

Pessoais Plataforma Elevatória; Apólice Automóvel; Apólice Responsabilidade 

Civil; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

C. O contrato, incluindo as apólices que o integram, vigorará pelo período de 

24 (vinte e quatro) meses, com início de produção de efeitos pretendido para 1 

de janeiro de 2022, caso o visto do Tribunal de Contas não seja obrigatório ou 

seja anterior a tal data, ou no dia imediatamente seguinte ao do Visto do 

Tribunal de Contas, caso tal Visto seja dado após o referido dia 1 de janeiro de 

2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 

18.º do Código dos Contratos Públicos) bem como do valor máximo do 

benefício económico que pode ser obtido pela entidade adjudicatária com a 

execução do contrato a celebrar, mostra-se adequado adotar o procedimento 

do tipo concurso público, com publicação de anúncio no Diário da República e 

no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em conformidade, designadamente, 

com o previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a) 

e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (na sua versão atual); -   

E. O órgão competente para contratar, autorizar a despesa, escolher o 

procedimento, aprovar os documentos pré-contratuais (Programa do Concurso 

e Caderno de Encargos do procedimento), designar o júri, nomear o gestor do 

contrato, aprovar a minuta do contrato, bem como para quaisquer outros atos 

inerentes ao procedimento aquisitivo em apreço, é a Câmara Municipal, uma 

vez que se estima que o Município de Loures possa vir a pagar o preço 

contratual global de € 536.789,00 (quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e 

oitenta nove euros), isento de IVA, tudo à luz do disposto, designadamente, na 

alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 

artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 46.º-A, 47.º, 

67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos Contratos 

Públicos, na sua versão atual;  -----------------------------------------------------------------  
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F. É necessário, nomeadamente, informar os fundamentos aduzidos pelo 

serviço requisitante para a fixação do preço base que consta no caderno de 

encargos, propor o júri a designar para o procedimento, bem como propor o 

gestor do contrato a celebrar, foi elaborado documento intitulado de “proposta 

de autorização para início e tipo de procedimento, para nomeação de júri e 

nomeação do gestor do contrato”, que se anexa, também para efeitos de 

aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------  

G. A respetiva despesa está prevista e ocorrerá pela rubrica 0204 020212 

Plano 2013 A 31; -----------------------------------------------------------------------------------  

H. As regras das peças do procedimento foram elaboradas tendo por base a 

recolha de informação o mais atualizada possível, por parte dos diversos 

serviços municipais, não ficando prejudicada a possibilidade de, por via de 

esclarecimentos a prestar no procedimento, seja por iniciativa da entidade 

adjudicante, seja a pedido das entidades interessadas, ser tal informação 

atualizada procedimentalmente; ---------------------------------------------------------------   

I. O preço base global de € 536.789,00 (quinhentos e trinta e seis mil e 

setecentos e oitenta nove euros) fixado no procedimento aquisitivo aqui em 

apreço, previsto para um período de vigência de 24 meses, cotejado com o 

preço contratual decorrente do contrato n.º 110/2020,  celebrado com a 

entidade Fidelidade, Companhia de Seguros, S.A., atualmente em vigor e com 

termo previsto para 31 de dezembro de 2021, confere a possibilidade do preço 

contratual que venha entretanto a ser adjudicado à luz do procedimento ora 

proposto, para as apólices em causa, ser superior ao preço contratual em vigor, 

e tendo presente o disposto no n.º 1 e no n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 75-

B/2020, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2021), deve ser 

proposto ao órgão competente para contratar, a Câmara Municipal, a dispensa 

do disposto no n.º 1, de acordo com o previsto no n.º 4, ambos do artigo 

imediatamente atrás referido. -------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto, designadamente, na 

alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado 

pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 
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artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 46.º-A, 47.º, 

67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos Contratos 

Públicos (na sua versão atualizada), bem como ao abrigo do disposto no n.º 1 

e no n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento do Estado para 2021), aprovar: ------------------------------------------------  

1. A dispensa do disposto no n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 

de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2021), de acordo com a 

previsão do n.º 4 desse mesmo artigo, no que à despesa com este 

procedimento diz respeito; ----------------------------------------------------------------  

2. O proposto no documento sob o título “proposta de autorização para início 

e tipo de procedimento, para nomeação de júri e nomeação do gestor do 

contrato”, (…); --------------------------------------------------------------------------------  

3. O programa do concurso e o caderno de encargos, enquanto peças do 

procedimento, (…)”. ------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

SENHOR VICE-PRESIDENTE E DOS SENHORES VEREADORES DA 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA. ABSTIVERAM-SE AS SENHORAS 

VEREADORAS E OS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

E DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E QUATRO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 364/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO PARA APROVAR: 

- O RELATÓRIO FINAL; - A ADJUDICAÇÃO POR LOTES; - AS MINUTAS 

DOS CONTRATOS; - REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 

2021/2022 --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A. O Município de Loures, mediante deliberação para o efeito tomada pela 

Câmara Municipal, desenvolveu um procedimento aquisitivo do tipo concurso 
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público, com publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, ao abrigo do 

disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), todos 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro (na sua atual redação), concurso desenvolvido sob o 

número de processo 54135/DCA/2021,  com vista à celebração de contratos de 

aquisição de serviços de transporte escolar para o Município de Loures, por 

lotes, em número de 11, válidos para o ano letivo de 2021/2022; --------------------  

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de propostas, o júri do 

procedimento elaborou o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 

ordenação das propostas apresentadas pelos concorrentes, tendo-o submetido 

a audiência prévia com concessão de prazo que também já decorreu, e sem 

que fossem apresentadas quaisquer observações por parte dos concorrentes 

nesse âmbito; ---------------------------------------------------------------------------------------  

C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final, que se anexa, e que cabe 

submeter a deliberação da Câmara Municipal de Loures com vista à aprovação 

do mesmo, em virtude de ser o órgão competente para a decisão de contratar; -  

D. O teor do Relatório Final, dá nota, em síntese, das seguintes propostas de 

adjudicação: -----------------------------------------------------------------------------------------  

− Lotes 1, 3, 9 e 10, à mesma entidade, às concorrentes em agrupamento 

Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave Transportes, Lda. e Ovnitur – 

Viagens e Turismo, Lda., porquanto essa mesma entidade apresentou o 

mais baixo preço para cada um dos respetivos lotes, sendo, portanto, 

ordenada em 1.º lugar em cada um deles; -------------------------------------------  

− Lotes 2, 6, 7 e 11, à mesma entidade, à concorrente Traviama - 

Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., porquanto essa mesma 

entidade apresentou o mais baixo preço para cada um dos respetivos 

lotes, sendo, portanto, ordenada em 1.º lugar em cada um deles; ------------  

− Lotes 4, 5, e 8, à mesma entidade, à concorrente Dirodastours, Lda., 

porquanto essa mesma entidade apresentou o mais baixo preço para 

cada um dos respetivos lotes, sendo, portanto, ordenada em 1.º lugar em 

cada um deles. -------------------------------------------------------------------------------  

E. O preço base do lote 1 foi fixado em € 70.560,00 (setenta mil quinhentos e 

sessenta euros), e é agora proposto adjudicar a proposta das concorrentes em 
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agrupamento Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave Transportes, Lda. e 

Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda., com o preço global de € 44.730,00 

(quarenta e quatro mil, setecentos e trinta euros); ----------------------------------------  

F. O preço base do lote 2 foi fixado em € 118.440,00 (cento e dezoito mil 

quatrocentos e quarenta euros), e é agora proposto adjudicar a proposta da 

concorrente Traviama - Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., com o 

preço global de € 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos euros); ----------------  

G. O preço base do lote 3 foi fixado em € 70.560,00 (setenta mil, quinhentos e 

sessenta euros), e é agora proposto adjudicar a proposta das concorrentes em 

agrupamento Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave Transportes, Lda. e 

Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda., com o preço global de € 44.730,00 

(quarenta e quatro mil, setecentos e trinta euros); ----------------------------------------  

H. O preço base do lote 4 foi fixado em € 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos 

e oitenta euros), e é agora proposto adjudicar a proposta da concorrente 

Dirodastours, Lda., com o preço global de € 17.641,80 (dezassete mil, 

seiscentos e quarenta e um euros e oitenta cêntimos); ---------------------------------  

I. O preço base do lote 5 foi fixado em € 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos 

e oitenta euros), e é agora proposto adjudicar a proposta da concorrente 

Dirodastours, Lda., com o preço global de € 20.700,00 (vinte mil e setecentos 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

J. O preço base do lote 6 foi fixado em € 121.500,00 (cento e vinte e um mil e 

quinhentos euros), e é agora proposto adjudicar a proposta da concorrente 

Traviama - Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., com o preço global de 

€ 87.300,00 (oitenta e sete mil e trezentos euros); ---------------------------------------  

K. O preço base do lote 7 foi fixado em € 118.440,00 (cento e dezoito mil 

quatrocentos e quarenta euros), e é agora proposto adjudicar a proposta da 

concorrente Traviama - Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., com o 

preço global de € 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos euros); ----------------  

L. O preço base do lote 8 foi fixado em € 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos 

e oitenta euros), e é agora proposto adjudicar a proposta da concorrente 

Dirodastours, Lda., com o preço global de € 17.641,80 (dezassete mil, 

seiscentos e quarenta e um euros e oitenta cêntimos); ---------------------------------  
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M. O preço base do lote 9 foi fixado em € 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos 

e oitenta euros), e é agora proposto adjudicar a proposta das concorrentes em 

agrupamento Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave Transportes, Lda. e 

Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda., com o preço global de € 31.410,00 (trinta e 

um mil, quatrocentos e dez euros); ------------------------------------------------------------  

N. O preço base do lote 10 foi fixado em € 60.120,00 (sessenta mil cento e 

vinte euros), e é agora proposto adjudicar a proposta das concorrentes em 

agrupamento Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave Transportes, Lda. e 

Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda., com o preço global de € 44.730,00 

(quarenta e quatro mil, setecentos e trinta euros); ----------------------------------------  

O. O preço base do lote 11 foi fixado em € 35.280,00 (trinta e cinco mil 

duzentos e oitenta euros), e é agora proposto adjudicar a proposta da 

concorrente Traviama - Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., com o 

preço global de € 19.800,00 (dezanove mil e oitocentos euros); ---------------------  

P. O preço base global fixado no concurso, decorrente do somatório dos preços 

base dos lotes 1 a 11 foi de € 736.020,00 (setecentos e trinta e seis mil e vinte 

euros) e o que agora se propõe adjudicar resulta no preço contratual global 

máximo de € 492.483,60 (quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e 

oitenta e três euros e sessenta cêntimos), traduzindo-se numa poupança para 

o Município, tendo em conta o valor inicial estimado que o Município estava 

disposto a suportar, de € 243.536,40 (duzentos e quarenta e três mil, 

quinhentos e trinta e seis euros e quarenta cêntimos); ----------------------------------  

Q. Adjudicada que sejam as propostas das concorrentes supra referidas, 

mostra-se necessária a aprovação, por parte da Câmara Municipal, dos 

projetos de minuta dos contratos a celebrar, (…). ----------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos termos do disposto na alínea 

dd), do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, nos 

artigos 73.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 148.º, todos do Código dos 

Contratos Públicos, na sua redação atual, aprovar: --------------------------------------  

1. O Relatório Final referente ao concurso público desenvolvido sob o 

número de processo 54135/DCA/2021, com vista à celebração de 

contratos de aquisição de serviços de transporte escolar para o Município 



 

                                                                                                                                            

120/132 

 

 

                                                                                                                                      93ª Reunião Ordinária - 2021-07-28 

de Loures, por lotes, em número de 11, válidos para o ano letivo de 

2021/2022; ------------------------------------------------------------------------------------  

2. A adjudicação às propostas apresentadas pelas concorrentes em 

agrupamento Barraqueiro Transportes, S.A., Vale do Ave Transportes, 

Lda. e Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda., ordenadas em 1.º lugar em 

cada um dos lotes, e pelos preços contratuais, por lote, conforme se 

seguem, configurando um valor total para esta entidade de € 165.600,00 

(cento e sessenta e cinco mil e seiscentos euros): --------------------------------  

• Lote 1: € 44.730,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta euros); 

• Lote 3: € 44.730,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta euros); 

• Lote 9: € 31.410,00 (trinta e um mil, quatrocentos e dez euros); ---------  

• Lote 10: € 44.730,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta 

euros); ------------------------------------------------------------------------------------  

3. A adjudicação às propostas apresentadas pela concorrente Traviama - 

Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., ordenadas em 1.º lugar em 

cada um dos lotes, e pelos preços contratuais, por lote, conforme se 

seguem, configurando um valor total para esta entidade de € 270.900,00 

(duzentos e setenta mil e novecentos euros): ---------------------------------------  

• Lote 2: € 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos euros); ---------------  

• Lote 6: € 87.300,00 (oitenta e sete mil e trezentos euros); -----------------  

• Lote 7: € 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos euros); ---------------  

• Lote 11: € 19.800,00 (dezanove mil e oitocentos euros); -------------------  

4. A adjudicação às propostas apresentadas pela concorrente Dirodastours, 

Lda., ordenadas em 1.º lugar em cada um dos lotes, e pelos preços 

contratuais, por lote, conforme se seguem, configurando um valor total 

para esta entidade de € 55.983,60 (cinquenta e cinco mil, novecentos e 

oitenta e três euros e sessenta cêntimos): -------------------------------------------  

• Lote 4: € 17.641,80 (dezassete mil, seiscentos e quarenta e um euros 

e oitenta cêntimos); -------------------------------------------------------------------  

• Lote 5: € 20.700,00 (vinte mil e setecentos euros); --------------------------  

• Lote 8: € 17.641,80 (dezassete mil, seiscentos e quarenta e um euros 

e oitenta cêntimos); -------------------------------------------------------------------  
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5. O projeto de minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures e 

a entidade concorrente em agrupamento Barraqueiro Transportes, S.A., 

Vale do Ave Transportes, Lda. e Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda. 

respeitante aos Lotes 1, 3, 9 e 10, em apreço nesta proposta; ----------------  

6. O projeto de minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures e 

a entidade concorrente Traviama - Transportes Terrestres de 

Passageiros, Lda., respeitante aos Lotes 2, 6, 7 e 11, em apreço nesta 

proposta; --------------------------------------------------------------------------------------  

7. O projeto de minuta do contrato a celebrar entre o Município de Loures e 

a entidade concorrente Dirodastours, Lda., respeitante aos Lotes 4, 5, e 8, 

em apreço nesta proposta. (…)” --------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, nada temos 

contra esta proposta em concreto. No entanto, tivemos conhecimento que 

houve, nas últimas semanas e meses, uma discussão nos agrupamentos 

escolares, em relação à possibilidade da calendarização escolar para o 

próximo ano ser de âmbito semestral.  -------------------------------------------------------  

Sei que a grande maioria dos agrupamentos não vão por esse caminho, uma 

decisão tomada conjuntamente com o Município, em que um dos problemas 

levantados pelo Município, e bem, foi exatamente esta questão dos transportes 

escolares. Mas, é do meu conhecimento que já existe um agrupamento nessa 

situação, no concelho, e poderão existir mais dois agrupamentos nessa 

situação. A minha questão é se essa alteração de calendarização em dois ou 

três agrupamentos está acautelada nesta proposta.  ------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: De facto um dos 

agrupamentos já está a funcionar por semestres e outro vai iniciar agora, mas 

tal situação não nos levanta nenhum problema com esta proposta, porque os 

transportes estão assegurados mesmo com calendários desfasados nesses 

dois agrupamentos. --------------------------------------------------------------------------------    
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--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

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

PONTO TRINTA E CINCO - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 365/2021 - 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR: 

- A MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA VISANDO A CRIAÇÃO E 

PROMOÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO NA 

ZONA NORTE DE LISBOA; - AS MINUTAS DE PROTOCOLOS DE 

COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CURSOS TÉCNICOS 

SUPERIORES PROFISSIONAIS --------------------------------------------------------------  

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

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

A. A proposta de Criação da Plataforma de Formação, Conhecimento e 

Inovação de Lisboa Norte, tem por objetivo garantir um esforço coletivo para a 

qualificação superior da população no concelho de Loures, estimulando a 

capacitação social e económica, assim como a modernização do tecido 

produtivo numa das regiões de Portugal com maior densidade populacional e 

afetados pela crise pandémica e social emergente; --------------------------------------  

B. Se entende ser esta uma estratégia a seguir e a materializar, 

nomeadamente ao nível da formação técnica superior e requalificação dos 

jovens e adultos, assim como dar corpo a um modelo de intervenção planeado, 

com uma oferta formativa especializada, em consonância com as expetativas e 

necessidades do tecido empresarial e as dinâmicas atuais da competitividade 

dos mercados; --------------------------------------------------------------------------------------  

C. Importa salientar neste contexto, referências acerca da Estratégia Municipal 

para a Educação, que tem como visão a construção de um território educativo, 

tendo como objetivo promover a garantia do acesso a uma educação de 

qualidade a toda a população, na esfera das ações da competência municipal, 

visando acima de tudo garantir a equidade e paridade de oportunidades a 

todos os que em Loures residem; -------------------------------------------------------------  

D. A vasta oferta educativa existente em Loures – distinguida pelas boas 

práticas e resultados sobejamente alcançados – sendo o seu território limitado 
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pelos concelhos de Arruda dos Vinhos, Sintra, Odivelas, Lisboa, Vila Franca de 

Xira e Mafra, com cerca de 200 mil habitantes, demonstrando desta forma, não 

só a sua real dimensão geográfica como a facilidade com a proximidade 

existente com a região de Lisboa, capital de país; ----------------------------------------  

E. Não existe ainda oferta de cursos profissionais de ensino superior sediados 

no território municipal, levando à mobilização de massas de jovens e adultos 

para fora do Concelho; ---------------------------------------------------------------------------  

F. O presente contrato-programa contribui para o desenvolvimento das metas 

acordadas entre o Governo e as instituições de ensino superior, no âmbito do 

Contrato de Legislatura (2020-2023) em vigor, tendo em vista aumentar a 

oferta de formação superior nos concelhos da Amadora, Arruda dos Vinhos, 

Loures, Mafra, Odivelas, Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira (Lisboa 

Norte), sendo o mesmo celebrado entre:  ---------------------------------------------------  

− O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da 

Direção-Geral do Ensino Superior (DGES); -----------------------------------------  

− O Ministério da Coesão Territorial (MCT), através das Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDRLVT), Centro (CCDRC) e Alentejo (CCDRA); -----------------------------  

− Os Municípios da Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Odivelas, 

Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira; ----------------------------------------  

− Os Institutos Politécnicos de Leiria, Santarém, Setúbal e Tomar;   -----------  

− As entidades e empresas signatárias, que se assumem como membros 

fundadores de um grupo a alargar no futuro. ----------------------------------------  

G. Na concretização deste projeto implicará a importância das parcerias e do 

trabalho em rede entre os Institutos Politécnicos, os Municípios, várias 

entidades, empresas, associações empresariais em articulação com os 

agrupamentos de escolas e escolas secundárias e as escolas profissionais de 

cada área geográfica envolvida; ---------------------------------------------------------------  

H. A Plataforma inicia as atividades de formação na modalidade de “projeto 

piloto” durante o ano letivo de 2021/2022 com base na lista de cursos do Anexo 

I e reforçará a sua oferta formativa a partir do ano letivo 2022/2023; ---------------  

I. O presente contrato-programa tem, desde já, a duração de 5 anos, entre 

2021 e 2026, renovável por iguais períodos; -----------------------------------------------  
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J. No que concerne à materialização desta plataforma, os municípios em 

articulação com as instituições envolvidas mobilizarão as instalações 

adequadas à oferta formativa a realizar, em cada Concelho, os transportes e a 

alimentação dos estudantes; --------------------------------------------------------------------  

K. O financiamento da oferta formativa prevista no presente contrato-programa 

mobilizará as várias fontes de financiamento comunitárias disponíveis, quer no 

âmbito do PT2020, quer no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR), quer ainda no âmbito do PT2030, abrangendo ainda cofinanciamento 

da contrapartida pública nacional através da Direção-Geral do Ensino Superior, 

das Autarquias e das entidades e empresas envolvidas; -------------------------------  

L. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através a Direção-

Geral do Ensino Superior (DGES), e o Ministério da Coesão Territorial, através 

das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo (CCDRLVT), do Centro (CCDRC) e do Alentejo (CCDRA), 

comprometem-se a garantir as condições financeiras para o arranque da oferta 

formativa em 2021, bem como do valor remanescente não financiado por 

fundos europeus nas edições seguintes, em termos a contratualizar e com 

base em candidaturas a apresentar pelos Institutos Politécnicos; --------------------  

M. Será criada uma Comissão de Acompanhamento para a gestão da 

plataforma, constituída por um representante de cada Instituto Politécnico, 

Autarquia, DGES, de cada CCDR e por representantes das empresas e demais 

organizações, que terá como incumbência a monitorização e o 

desenvolvimento das atividades da plataforma, a elaboração dos relatórios de 

atividades, a coordenação de novas propostas de formação, entre outras 

ações, reunindo duas vezes por ano; ---------------------------------------------------------  

N. Esta plataforma de formação Lisboa Norte é efetivamente um projeto 

inovador e agregador, assente numa oferta formativa previamente diagnóstica 

e especializada, em articulação com as necessidades do tecido económico e 

social dos municípios, após o qual se reforçará a implementação em maior 

escala, eventualmente alargando a oferta a outros territórios e integrando uma 

oferta formativa ainda mais vasta; -------------------------------------------------------------  

O. É possível enumerar os inúmeros benefícios deste projeto, destacando-se 

nesta fase a possibilidade de democratizar o acesso à educação; ter em 
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consideração a redução de custos; aumentar a autonomia e independência dos 

alunos; contextualizar e modernizar a forma de ensinar, bem como poder 

aplicar-se recursos tecnológicos e de multimédia para o enriquecimento da 

aprendizagem, não descurando que será um grande contributo para o 

desenvolvimento profissional da comunidade docente; ---------------------------------  

P. Se torna particularmente importante salientar a atividade da Associação para 

o Ensino Profissional em Transportes e Logística (AEPTL), entidade 

proprietária do Instituto Profissional de Transportes (IPTrans), escola 

profissional de Loures, resultante de uma parceria entre o Município de Loures, 

a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 

Mercadorias (ANTRAM) e a Federação dos Sindicatos dos Transportes 

Rodoviários e Urbanos (FESTRU), entretanto integrada na Federação dos 

Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), que tem vindo a 

dar particular resposta às necessidades do Município e de Lisboa Norte, em 

matéria de Transportes e Logística; -----------------------------------------------------------  

Q. Em termos de oferta formativa torna-se importante referir que o IPTrans em 

relação ao início dos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), poderá 

dinamizar já neste próximo ano letivo os cursos de Tecnologias de 

Programação e Sistemas de Informação, Logística e Acompanhamento de 

Crianças e Jovens, dando-se assim uma resposta às necessidades de 

qualificações dos territórios e simultaneamente às expetativas dos alunos;-------  

R. A parceria consolidada entre a Câmara Municipal de Loures e o IPTrans e a 

adesão à Plataforma de Formação, Conhecimento e Inovação de Lisboa Norte, 

irá certamente colocar Loures no mapa do ensino superior ao nível nacional, 

permitindo alargar a oferta educativa e beneficiando todos os que nela 

participarão; ------------------------------------------------------------------------------------------  

S. É firme vontade da Autarquia integrar o desenvolvimento e a dinamização 

desta plataforma inovadora, pois não só disponibiliza e oferece aos alunos 

segurança e flexibilidade, na medida em que lhes permite, em menos tempo, 

obter competências para entrarem no mercado de trabalho e transferirem os 

créditos das disciplinas para uma futura licenciatura, como será um mecanismo 

para aproximar os politécnicos da sua função prática e as empresas do ensino 

superior, constituindo um foco de criação de emprego e fixação de quadros 
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qualificados no Concelho, o que se assume desde já, como uma dupla mais-

valia para o mercado de trabalho. -------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor que:  

A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea d) e no 

artigo 33.º, n.º 1, alíneas r) e u) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, delibere:  -------------------------------------------------  

1. Aprovar a minuta do contrato-programa que visa estabelecer as condições 

para, em parceria, potencializar a oferta pública de formação inicial 

superior, através da realização de cursos de formação inicial superior, 

incluindo cursos técnicos superior profissionais, bem como formação pós-

graduada e cursos curtos avançados, respondendo à carência de oferta 

formativa na área geográfica de Lisboa-Norte; -------------------------------------  

2. Aprovar, em conformidade e visando dar consagração prática à 

implantação, na área geográfica de Loures, da realização de cursos de 

formação inicial superior previstas pelo contrato-programa 

supramencionado, as minutas dos protocolos tripartidos a celebrar entre o 

Município de Loures e a Associação para o Ensino Profissional em 

Transportes e Logística (AEPTL/IPTRANS) com o Instituto Politécnico de 

Santarém, o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de 

Setúbal respetivamente, que visam estabelecer os termos da cooperação 

mútua para o desenvolvimento, implementação e concretização de cursos 

técnicos superiores profissionais (CTeSP), por aqueles Institutos 

Politécnicos, no concelho de Loures, nas instalações da 

AEPTL/IPTRANS. (…)” --------------------------------------------------------------------  

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

--- Sobre a Proposta de Deliberação foram proferidas as seguintes 

intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

O VEREADOR, SENHOR GONÇALO CAROÇO: Senhor Presidente, sobre 

esta proposta importa sublinhar a disponibilidade encontrada por todas as 

entidades, aproveitando o financiamento de criar respostas para o ensino 

superior, em particular aqui no nosso concelho. Era algo que há muito se 

ansiava, temos trabalhado para que isso pudesse acontecer, e vai acontecer. 
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No próximo ano letivo teremos já alguns cursos piloto, que serão assegurados, 

para já, pelo IPTRANS, embora não tenhamos ainda desistido de haver uma ou 

outra escola secundária que possa, também, desde já assegurar no próximo 

ano letivo algum curso de caráter superior.  ------------------------------------------------  

Mas o caminho inicia-se agora, com certeza muitas outras oportunidades 

surgirão ao longo do próximo ano, e não tenho dúvidas de que esta plataforma 

que aqui temos em apreciação e votação será muito importante para que 

outros projetos, que o Município tem nesta área, possam vir a ser 

desenvolvidos também com outras entidades de ensino superior.  ------------------   

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

A VEREADORA, SENHORA SÓNIA PAIXÃO: Senhor Presidente, gostaria de 

deixar uma nota salientando, naturalmente, o conteúdo e a importância deste 

ponto, para dizer que este documento foi disponibilizado ontem às dezoito 

horas, e a bancada do Partido Socialista não teve oportunidade de o analisar.  -  

Estamos perante uma reunião de Câmara densa, cujos pontos também foram 

disponibilizados na quinta-feira ao final do dia, e tivemos um feriado pelo meio. 

Por tudo isto, se não houver prejuízo para esta deliberação, esta bancada 

solicita que esta proposta se mantenha em Ordem da Dia, para ser votada 

daqui por quinze dias, caso não haja impedimento.  -------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhora Vereadora, estava a 

procurar saber se da parte do Ministério da Ciência e Ensino Superior de 

Estudos Politécnicos há algum inconveniente. Da nossa parte não há nenhum 

inconveniente, e parece-me que também não haverá da parte destas 

entidades, em aguardar mais quinze dias. Portanto, manteremos o ponto na 

Ordem da Dia.  --------------------------------------------------------------------------------------  

De facto, houve um conjunto de questões que tiveram de ser “afinadas” há 

última da hora com todas estas entidades, daí a tardia divulgação dos 

documentos.  ----------------------------------------------------------------------------------------   

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

O VEREADOR, SENHOR NUNO BOTELHO: Senhor Presidente, concordamos 

com a bancada do Partido Socialista em adiar este ponto. No entanto, não 
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conseguimos discernir da proposta qual o grau académico que terão estes 

alunos no fim do seu plano curricular escolar.  --------------------------------------------  

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

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Vereador, estes cursos que 

existem já há vários anos no ensino superior não atribuem grau académico. 

Portanto, deixou de haver grau bacharel e não atribuem grau de licenciatura. 

Contudo, atribuem créditos para a possibilidade de continuar estudos nas 

várias formações. São uma formação de nível superior, embora não atribuam 

nenhum dos graus que estão padronizados na nossa legislação.  -------------------  

A experiência que nos é transmitida, pelos Institutos Politécnicos, é de que uma 

grande parte da população que adere a estes cursos acaba por prosseguir os 

seus estudos no restante ensino superior. Por outro lado, incide numa 

população que provém de cursos profissionais e escolas profissionais, que 

tendencialmente têm menos integração no ensino superior e este mecanismo 

fomenta, também, essa integração e a elevação das suas competências.  -------  

Também é uma forma de articularmos necessidades do tecido económico e 

empresarial com capacidades formativas, que envolvem institutos bastante 

especializados em cada uma das áreas, bem como o IPTRANS e escolas da 

rede pública que dispõem de cursos profissionais.  --------------------------------------  

É uma iniciativa muito interessante, que nos foi suscitada pelo Secretário de 

Estado do Ensino Superior e pelo grupo dos Institutos Politécnicos, a que 

aderimos de imediato. Tem vindo a ser construída a grande velocidade por 

todos e tem, inegavelmente, um enorme potencial para o nosso concelho e 

penso que para toda esta região.  -------------------------------------------------------------     

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

--- A PROPOSTA, POR CONSENSO DOS MEMBROS DA CÂMARA, FOI 

MANTIDA EM ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PONTO TRINTA E SEIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 366/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

A MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LOURES, A “SIERRA PORTUGAL, S.A.”, A “ALZHEIMER PORTUGAL - 
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMILIARES E AMIGOS DE DOENTES 

DE ALZHEIMER” E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOURES -----------  

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

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

A. A “Sierra Portugal, S.A.”, e a “Alzheimer Portugal - Associação Portuguesa 

de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer” pretendem contribuir na 

resposta a um problema social e de saúde pública cada vez mais relevante em 

Portugal como é o das demências, através da adaptação e desenvolvimento do 

conceito MEMORY CAFÉ em Portugal e da criação de CAFÉS MEMÓRIA; ------  

B. O projeto CAFÉ MEMÓRIA foi integrado num projeto atualmente em curso, 

designado “Cuidar Melhor”, de apoio a cuidadores de pessoas com demência, 

no qual estas duas entidades são parceiras. -----------------------------------------------  

C. Reconhecendo a relevância social do projeto CAFÉ MEMÓRIA, as entidades 

parceiras pretendem associar-se a esta iniciativa, contribuindo para a 

constituição de uma rede de CAFÉS MEMÓRIA em Portugal, com a 

implementação de uma unidade no concelho de LOURES;  ---------------------------  

D. Ao longo dos últimos anos, constata-se a tendência crescente no número de 

pessoas com diagnóstico de demência em Portugal, o que tem 

reconhecidamente fortes impactos não só ao nível da saúde, mas também ao 

nível social e económico e com significativas repercussões no indivíduo 

diagnosticado e na sua família/cuidadores; -------------------------------------------------  

E. Os Cafés Memória são locais de encontro (realizados mensalmente) 

destinados a pessoas com problemas de memória ou demência, bem como 

aos respetivos familiares/cuidadores, tendo por missão proporcionar a partilha 

de experiências, apoio emocional e informação a pessoas com problemas de 

memória ou demência bem como aos respetivos familiares/cuidadores, em 

sessões estruturadas, não clínicas, num espaço informal; -----------------------------  

F. A Alzheimer Portugal - Associação Portuguesa Familiares e Amigos de 

Doentes de Alzheimer é promotora do conceito Cafés Memória a nível 

nacional; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

G. A Santa Casa da Misericórdia de Loures em conjunto com a Alzheimer 

Portugal, pretendem dinamizar a implementação, o funcionamento e o 

acompanhamento da realização das sessões do Café Memória em Loures. -----  
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Tenho a honra de propor: ------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 23.º, n.º 2, 

alínea g) e 33.º, n.º 1, alínea u) do Anexo I 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, a “Sierra Portugal, S.A.”, a “Alzheimer Portugal - 

Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer” e a 

Santa Casa da Misericórdia de Loures, para permitir o funcionamento do Café 

Memória em Loures. (…)” ------------------------------------------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE, COM A AUSÊNCIA DA SRª. VEREADORA ARLETE 

SIMÃO, POR INTEGRAR A DIREÇÃO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

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

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

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

PONTO TRINTA E SETE - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 367/2021- 

SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO, PARA APROVAR 

O APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS, MOSCAVIDE E PORTELA, 

LOURES E SACAVÉM, NO ÂMBITO DO PROJETO DE HIDROTERAPIA -------  

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

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

A. No âmbito do Projeto de Hidroterapia, foi solicitada a colaboração das 

Associações dos Bombeiros Voluntários de Bucelas, Moscavide e Portela, 

Loures e Sacavém para assegurar a totalidade do transporte dos 121 alunos, 

mais acompanhantes, durante o ano letivo de 2020/2021, das respetivas 

escolas para as quatro piscinas municipais do concelho; -------------------------------  

B. Os alunos foram identificados pelas equipas de ensino especial de cada 

Agrupamento de Escolas do Concelho cuja área de influência geográfica é das 

referidas Associações Humanitárias; ---------------------------------------------------------  

C. A parceria assentou num valor de transferência para cada 

transporte/percurso de 50,00 € (cinquenta euros); ----------------------------------------  
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D. Devido à situação pandémica Covid 19, houve uma suspensão das aulas 

entre os dias 22 de janeiro e 5 de fevereiro e, posteriormente por motivos de 

confinamento, as sessões só foram retomadas a 19 de abril e terminaram em 

30 de junho de 2021; ------------------------------------------------------------------------------  

E. O projeto teve início a 26 de outubro de 2020 e terminou a 30 de junho de 

2021; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

F. Através da proposta de deliberação de câmara n.º 58/2021, de 10 de 

fevereiro, foi efetuada a transferência relativa ao 1.º período, pelo que é 

necessário proceder agora à transferência relativa aos 2.º e 3.º períodos 

letivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 um apoio financeiro às Associações de Bombeiros envolvidas, relativo 

aos 2.º e 3.º períodos do ano letivo 2020/2021, num total de 16.050,00 € 

(dezasseis mil e cinquenta euros), nos moldes previstos na informação n.º 

97/DISE/HG, datada de 5 de julho de 2021. (…)” -----------------------------------------  

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

--- POR VOTAÇÃO NOMINAL A REFERIDA PROPOSTA FOI APROVADA 

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

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

III)  ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ------------------------------------------------ 

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

- Informação com o registo nº. E/65674/2021 de 2021.06.04, em resposta ao 

pedido de informação apresentado pelos senhores Vereadores do Partido 

Socialista na 89ª Reunião Ordinária, de 02 de junho de 2021. ------------------------  

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

IV - ARQUIVO DE DOCUMENTOS: ----------------------------------------------------------  

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

--- Nos termos do artigo quinto do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro 

de 1963, todos os documentos referenciados nas propostas e não reproduzidos 

na Ata dão-se aqui como transcritos, ficando arquivados, em suporte digital, na 

plataforma eletrónica “Acesso à Ordem do Dia”, com exceção do documento a 
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seguir identificado, que fica arquivado, junto às propostas, em pasta anexa ao 

Livro de Atas: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Proposta de Deliberação n.º 334/2021 – 6ª Alteração Orçamental Permutativa 

ao Orçamento 2021 e Opções do Plano 2021-2025. -------------------------------------  

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

 --- SEGUIDAMENTE, POR VOTAÇÃO NOMINAL E POR UNANIMIDADE, AO 

ABRIGO DO ESTATUÍDO NO N.º 3 DO ARTIGO 57.º DO ANEXO I DA LEI N.º 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E NO N.º 4 DO ARTIGO 34.º DO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, FORAM APROVADAS EM MINUTA 

AS PROPOSTAS DELIBERADAS NA PRESENTE REUNIÃO, APÓS PRÉVIA 

DISTRIBUIÇÃO, EM SUPORTE DIGITAL, A TODOS OS MEMBROS DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 --- Eram dezassete horas e vinte e oito minutos quando foram encerrados os 

trabalhos constantes da Ordem do Dia, nos termos que ficam descritos. ----------  

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

 --- A Reunião foi secretariada pela chefe da Divisão de Administração Geral.  ---  

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

--- 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, A VEREADORA, SRA. 

MARIA TERESA GOMES FIGUEIREDO GOMES E OS VEREADORES, SRS. 

PAULO RUI AMADO E ANTÓNIO MANUEL LOPES MARCELINO, POR NÃO 

TEREM ESTADO PRESENTES NA REUNIÃO. FOI DISPENSADA A SUA 

LEITURA, UMA VEZ QUE, A MESMA, HAVIA SIDO DISTRIBUÍDA PELOS 

MEMBROS DO EXECUTIVO, COM ANTECEDÊNCIA, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI Nº. 45362, DE 21 DE 

NOVEMBRO DE 1963. ---------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara, 

 

O Secretário, 


