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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

5.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 21 de dezembro de 2017 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Fernando 
Medeiros Vaz. 
 
 
 
Ana Isabel Serras dos Santos Graça, eleita pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 
 
 
Augusto Manuel de Jesus Glória, Presidente da 
Junta de Freguesia de Loures, pela substituta 
legal Orlanda Maria Oliveira Rodrigues. 
 
 
 
Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, Presidente 
da Junta da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, pelo 
substituto legal Pedro Alexandre Ribeiro 
Gonçalves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA 
 

Proposta, 
apresentada conjuntamente 

pelo Grupo de representantes 
da CDU - Coligação Democrática Unitária 

e Representante do PAN 
Pessoas-Animais-Natureza 

 
Criação de sala hospitalar para cumprimento da 
Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto. A Lei n.º 27/2016 
de 23 de agosto “estabelece a proibição do abate 
de animais errantes como forma de controlo da 
população, privilegiando a esterilização”. A mesma 
contempla ainda um prazo de 1 (um) ano após a 
entrada em vigor da presente lei para que os 
Centros de Recolha Oficial criem as condições 
técnicas para a realização de esterilizações. Ora, 
esse prazo já foi ultrapassado em setembro do 
presente ano, pelo que estamos numa situação de 
incumprimento do artigo 5.º da referida lei. 
 
Face à informação de construção de um gatil 
(previsão contemplada no orçamento para a 
Câmara de Loures nos próximos 4 anos), é 
fundamental estar calculada no projecto do 
mesmo a criação de uma sala operatória para 
cumprimento desta lei e do seu programa CED 
(Captura, Esterilização e Devolução). Deverá a 
Câmara Municipal assegurar a prioridade de 
construção deste gatil, e mais especificamente 
desta sala de cirurgia. Estima-se que o valor para 
concretizar o conteúdo desta sala seja de 
10.000,00 €. 
 
Com este valor será possível assegurar que o 
Município de Loures cumpra as obrigações já ora 
mencionadas. 
 
Salvaguarda-se a questão de que deverá dentro 
deste gatil estar prevista pelo menos uma box 
para pós-operatório, sendo certo que apenas uma 
não será suficiente e eficiente para os fins que são 
supostos serem atingidos no âmbito desta lei. 
 
No caso de não estarem previstas estas boxes no 
projeto e no orçamento da construção do gatil, o 
valor a acrescentar para cada uma delas será de 
cerca de 1.000,00 €. 
 
De qualquer modo, consideramos que é possível 
realizar estas esterilizações através de protocolos 
com associações. 
 
Sendo que estes protocolos já estão planeados, é 
de máxima urgência que iniciem no mês de janeiro 
de 2018. 
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Não obstante, mesmo após a criação do espaço 
até agora mencionado, poderemos em caso de 
necessidade socorrermo-nos das devidas 
associações para fazer face ao número avultado 
de esterilizações que tenham de ser realizadas. 
Posto isto e apresentados todos os elementos até 
então mencionados, com esta proposta podemos 
realizar de forma segura, autónoma e organizada 
as esterilizações de animais errantes que nos é 
incumbida por lei. 
 
Assim, propõe-se a criação de uma sala operatória 
inserida no gatil que irá ser construído, permitindo 
o cumprimento do disposto legal anteriormente 
referido e o início dos protocolos com associações 
no mês de janeiro de 2018. 

 
 

Loures, 21 de dezembro de 2017 
 

A representante do PAN 
 

(a) Ana Sofia Silva 
 

A Representante da CDU 
 

(a) Beatriz Goulart Pinheiro 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos favoráveis 
dos demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação, 
apresentada conjuntamente 

pelo Grupo de representantes 
da CDU - Coligação Democrática Unitária 

e Representante do PAN 
Pessoas-Animais-Natureza 

 
No que respeita aos protocolos a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Loures e as associações 
amigas de animais e que estabelecem os termos 
da relação CML/Associações também para fazer 
face ao cumprimento do disposto na Lei n.º 
27/2016, de 23 de agosto, a Assembleia 
Municipal, sabendo que aqueles serão objeto de 
negociação entre o executivo e as associações, 
delibera recomendar: 
 
1. Que no articulado dos protocolos sejam 

tornadas muito claras as responsabilidades 
das diversas partes. 

2. Que conste o dever de elaborar 
documento/relatório pormenorizado com o 
trabalho realizado pela associação. 

 
3. Que clarifique quais as despesas incluídas e 

como se fará face a outras despesas não 
incluídas, se as houver. 

 
4. Que o protocolo tenha em conta os valores 

para as esterilizações e para outras ações de 
modo a determinar o valor global. 

 
5. Que as negociações sejam agilizadas para 

que as mesmas terminem no mês de janeiro 
de 2018. 

 
 

Loures, 21 de dezembro de 2017 
 

A representante do PAN 
 

(a) Ana Sofia Silva 
 
 

A representante da CDU 
 

(a) Beatriz Goulart Pinheiro 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos favoráveis 
dos demais Representantes) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção 
apresentada pelo Grupo de Representantes 

do Partido Socialista 
 

Pela urgente reposição 
da circulação rodoviária 

nos dois sentidos de trânsito, 
nas Ruas Marques Raso, de Olivença, 

Antero de Quental, Frederico Tarré, 
Dr. António Carvalho Figueiredo 

e um pequeno troço da Rua Major Rosa Bastos 
 

Considerando que: 
 
- Decorridos cerca de 6 meses, após a 

inauguração do projeto de Revitalização do 
Centro de Loures, se verificam fortes 
constrangimentos na circulação rodoviária, 
não só na Rua da República, assim como nas 
artérias abrangidas pelo referido projeto, e que 
esta constatação é uma evidência para todos; 
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- A alteração de circulação rodoviária de dois 
sentidos de trânsito, para um único sentido, 
nas Ruas Augusto Marques Raso, de 
Olivença, Antero de Quental, Frederico Tarré e 
Dr. António Carvalho Figueiredo e um 
pequeno troço da Major Rosa Bastos, ao invés 
de beneficiar o tráfego rodoviário, tem criado 
sérios problemas de segurança rodoviária, 
quer no aumento da velocidade de circulação 
nessas vias quer no aumento significativo da 
sinistralidade rodoviária; 

 
- Não existe nenhuma alternativa à Rua da 

República, para a circulação em marcha de 
emergência das viaturas dos Bombeiros, 
quando necessitam de se deslocar para 
localidades abrangidas pela Estrada Nacional 
8, como o Barro, Pinheiro de Loures, ou 
Guerreiros, entre outras; 

 
- Embora a construção da Variante a Norte da 

EN8 em Loures, prevista em Orçamento e 
Opções do Plano para 2018-2021, venha 
diminuir o fluxo de tráfego rodoviário na Rua 
da República, esta proposta, constituirá uma 
complementaridade, que em muito beneficiará 
a circulação rodoviária no centro de Loures; 

 
- A paragem de transportes coletivos, na Rua 

Frederico Tarré, não possui bolsa de 
estacionamento, obrigando a que os 
autocarros estacionem na via e, com a 
reposição dos dois sentidos de circulação 
rodoviária, poderia gerar constrangimentos no 
tráfego rodoviário que vem da Rua Dr. António 
Carvalho de Figueiredo, entende-se que a sua 
deslocalização para o Largo Marco Romão 
dos Reis Júnior (vulgo Campo da Maluca), 
para o terminal de autocarros existente, não 
se reveste de grande complexidade técnica; 

 
- Esta proposta não terá impactes financeiros 

significativos no orçamento camarário. Os 
deputados municipais eleitos pelo Partido 
Socialista têm a honra de propor ao executivo 
municipal a imprescindível e inadiável 
reposição da circulação rodoviária nos dois 
sentidos de trânsito nas ruas acima referidas. 

 
 
A presente moção, depois de votada, deverá ser 
enviada: 
 
À Associação de Comerciantes de Loures e 
Odivelas; 
 
À Assembleia Municipal de Loures; 
 
À Assembleia de Freguesia de Loures. 

Loures, 21 de dezembro de 2017 
 

Os Deputados Municipais do Partido Socialista 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e Representante do 
PPM - Partido Popular Monárquico, os votos 
contra do Grupo de Representantes da CDU - 
Coligação Democrática Unitária e os votos 
favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação 
apresentada pelo Representante 

do Bloco de Esquerda 
 

Pelo acesso à eletricidade no Bairro da Torre 
 

Passados cinco meses da publicação da 
Resolução da Assembleia da República 151/2017 
- que recomenda ao Governo que adote medidas 
para assegurar o acesso dos habitantes de bairros 
ou núcleos de habitações precárias a serviços e 
bens essenciais - aprovada por unanimidade na 
Assembleia da República a 30 de junho do 
presente ano, quem mora no Bairro da Torre - 
Camarate, Loures - continua sem acesso a 
eletricidade. 
 
Em outubro de 2016, a EDP cortou a luz nas 
habitações e nas ruas. Em dezembro do mesmo 
ano, a Câmara Municipal de Loures instalou dois 
geradores de energia para devolver a luz ao 
bairro, sendo que os moradores teriam de ajudar a 
custear os encargos com o gasóleo. Contudo, dois 
meses depois, os moradores manifestaram a sua 
incapacidade financeira para poder suportar os 
custos e pediram à autarquia que retirasse os 
geradores por não conseguirem pagar o 
combustível. 
 
Desde essa altura, as famílias que ali moram não 
têm como ter acesso a este bem essencial, uma 
vez que a EDP se recusa a estabelecer contratos 
no Bairro da Torre. 
 
Consideramos que esta decisão da EDP é uma 
violação dos direitos humanos que deixa cerca de 
70 famílias (cerca de 250 pessoas, das quais mais 
de 70 são crianças com menos de 14 anos) com 
ainda menos meios, nomeadamente sem poder 
aquecer as suas habitações ou conservar 
alimentos. 
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Lamentamos ainda que, cinco meses após a 
aprovação do projeto de resolução que visa 
garantir a prestação de serviços essenciais às 
populações que habitam nos bairros precários, o 
Governo não tenha ainda produzido a legislação 
necessária e as famílias do Bairro da Torre 
continuem a viver um quotidiano de miséria. 
 
Temos um tempo de urgência para resolver uma 
questão como esta, até porque não é um assunto 
que seja, de todo, do desconhecimento do 
Governo. 
 
Assim, independentemente do futuro realojamento 
destas famílias, é no imediato que tem de se 
oferecer uma solução para que haja eletricidade e 
outros bens essenciais onde as pessoas moram. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
na 5.ª Sessão Ordinária, no dia 21 de dezembro 
de 2017, delibera recomendar que: 
 
1. Manifeste ao Governo, através dos Ministros 

do Ambiente e da Economia, a extrema 
oportunidade de acelerar a adoção de 
medidas para assegurar o acesso dos 
habitantes de bairros ou núcleos de 
habitações precárias a serviços e bens 
essenciais, cumprindo assim com a Resolução 
da Assembleia da República 151/2017, 
aprovada por unanimidade a 30 de junho de 
2017; 

 
2. Volte a instalar os geradores no Bairro, 

suportando a autarquia os custos do gasóleo, 
temporariamente, até que a situação fique 
resolvida; 

 
3. Atue junto das entidades competentes no 

sentido de acelerar o processo de 
realojamento das famílias ainda residentes no 
Bairro da Torre. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
Ministério do Ambiente, ao Ministério da 
Economia, à EDP, à ANA - Aeroportos de 
Portugal, ao IHRU - Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, aos grupos parlamentares da 
Assembleia da República, à Junta de Freguesia de 
Camarate, Unhos e Apelação, à Assembleia de 
Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, à 
Associação de Moradores do Bairro da Torre e 
aos Missionários Combonianos. 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
(a) Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata, Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, Representante do CDS-
PP - Partido Popular e Representante do PPM - 
Partido Popular Monárquico e os votos 
favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção 
apresentada pelo Grupo de Representantes 

do Partido Social Democrata 
 

Por uma Coreia do Norte 
dentro da Comunidade Internacional 

 
1. O mundo enfrenta, com a ameaça 

protagonizada pelo regime estabelecido na 
Coreia do Norte, uma das piores e mais 
graves ameaças da sua história. A escalada 
retórica, os testes nucleares consecutivos e o 
reiterado incumprimento das resoluções do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
bem como a ineficaz política transatlântica do 
governo dos Estados Unidos da América 
fazem com que esta seja, hoje em dia, uma 
das maiores ameaças à paz e à estabilidade 
internacionais. 

 
2. A ameaça constante de ataques militares a 

diversas zonas e populações do mundo, aliada 
a um total isolamento internacional sustentado 
na brutalidade interna, representam hoje um 
risco extraordinariamente significativo de novo 
conflito militar, com as inerentes 
consequências para a paz, o desenvolvimento 
e a economia mundial. 

 
3. O regime norte-coreano surpreende, 

efetivamente, a cada novo mês: execuções 
brutais de membros do regime e seus 
opositores, imposição de um controlo 
totalitarista sobre a vida privada dos seus 
cidadãos, a total inexistência de qualquer 
comunicação social livre e, mais 
recentemente, uma lunática escalada de 
reforço nuclear capaz de gerar não só a 
destruição do país e do seu povo, como 
mergulhar a península asiática e o mundo, 
numa nova era sombria. 
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4. Não obstante as múltiplas resoluções 
internacionais e europeias, bem como a 
aplicação de sanções de diversa natureza ao 
regime de Pyongyang, este continua cego e 
surdo aos sucessivos reptos da comunidade 
internacional, sequestrado por uma impiedosa 
dinastia familiar cuja única preocupação é 
perpetuar-se no poder e aniquilar qualquer 
vestígio de oposição política ou mesmo de 
livre reflexão cívica. 

 
5. Todos os poderes livres e democráticos do 

mundo devem, efetivamente, manifestar 
preocupação e o seu mais intenso repúdio por 
um regime que, de forma intencional e 
progressiva, não só insiste no cometimento de 
horrendos crimes contra a humanidade, como 
ameaça precipitar o mundo novamente para a 
guerra. 

 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, em 
reunião de 21 de dezembro de 2017: 
 
1. Condena veementemente a postura belicista e 

desumana evidenciada pelo regime norte-
coreano. 

 
2. Apela ao Governo Português a insistir, justo 

da comunidade internacional, em especial no 
âmbito da União Europeia, na condenação 
política do governo de Pyongyang e na 
definição de novas medidas que possam levar 
à efetiva democratização do regime e à paz na 
península coreana. 

 
 
A ser aprovada, a presente moção deverá ser 
enviada para o Primeiro-Ministro, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, embaixada portuguesa na 
Coreia do Sul, embaixada portuguesa no Japão, 
grupos parlamentares na Assembleia da 
República e a todos os órgãos de comunicação 
social locais e nacionais. 

 
 

Loures, 21 de dezembro de 2017 
 

Os Eleitos do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 

 
 
 

CONSELHO 
DAS CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 

 
Designação de membros da Assembleia 
Municipal, para o Conselho das Condecorações 
Municipais, nos termos do disposto no n.º 1 do 
Artigo 2.º do Regulamento de Condecorações do 
Município. 

 
Designados os seguintes membros da 
Assembleia Municipal: 
 
• pelo PS - Partido Socialista - Maria de Lurdes 

Mendes Ferreira Gonçalves; 
 
• pela CDU - Coligação Democrática Unitária - 

Maria de Fátima Amaral; 
 
• pelo PPD/PSD Partido Social Democrata - 

Ricardo da Cunha Costa Andrade; 
 
• pelo BE - Bloco de Esquerda - Carlos Luís da 

Costa Gonçalves; 
 
• pelo CDS-PP - Partido Popular - Lizette Braga 

do Carmo; 
 
• pelo PAN - Pessoas-Animais-Natureza - Ana 

Sofia Correia da Silva; 
 

• Pelo PPM - Partido Popular Monárquico - 
Bruno Miguel de Oliveira Nunes. 

 
 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 00h02 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposto, e unanimemente aceite, o 
prolongamento dos trabalhos da Sessão até às 
01h00 do dia 22 de dezembro de 2017 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação do Orçamento para 2018 e 
das Opções do Plano 2018-2021. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o Artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 591/2017 

 
[Aprovada na 2.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 12 de dezembro de 2017] 

 
 

Considerando que: 
 
A. Os municípios têm património e finanças 

próprios, cuja gestão compete aos respetivos 
órgãos; 

 
B. A autonomia financeira dos municípios 

assenta, designadamente, no poder dos seus 
órgãos elaborarem e aprovarem as opções do 
plano e os orçamentos municipais; 

 
C. Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece, entre outros, o regime jurídico das 
autarquias locais, compete à Câmara 
Municipal elaborar e submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal as opções do plano e a 
proposta do orçamento; 

 
D. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
compete à Assembleia Municipal, sob 
proposta da Câmara Municipal, aprovar as 
opções do plano e a proposta de orçamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, 
submeter a aprovação da Assembleia Municipal 
de Loures a proposta de Orçamento para 2018 e 
as Opções do Plano 2018-2021, conforme 
documento junto em anexo. 

 
 
 
 
 

Loures, 7 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, Representante do BE - Bloco de 
Esquerda, Representante do PPM - Partido 
Popular Monárquico e Presidente da Junta de 
Freguesia de Lousa, os votos contra do Grupo 
de Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata e os votos favoráveis dos demais 
representantes) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão (289 
páginas correspondendo a >200 Mb) que 
extrapola largamente o âmbito da presente edição, 
o Orçamento para 2018 e as Opções do Plano 
2018-2021 encontram-se disponíveis, na íntegra, 
em suportes físico e informático, para eventual 
consulta, no Gabinete Loures Municipal, podendo 
a respetiva descarga ser efetuada, até 29 de 
dezembro de 2017, a partir do endereço 
https://we.tl/duoyVknsR9. 

 
 
 
 

A Sessão terminou às 01h17 do dia 22 de 
dezembro de 2017, ficando agendada nova 
Reunião para o dia 28 de dezembro de 2017. 

 
 
 


